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Voorwoord
Vernieuwing ‘Traditie’
Toen ‘Traditie’ bij u in de bus viel, zult u het
niet meteen herkend hebben. ‘Traditie’ heeft
een nieuw uiterlijk gekregen, alleen de ‘T’ als
beeldmerk is behouden. In de acht jaar dat
‘Traditie’ bestaat hebben wij elk jaar wel kleine
dingen aangepast, maar nooit een hele nieuwe
lay-out laten ontwerpen. Ook de subtitel is
veranderd naar ‘Tijdschrift over tradities en
rituelen’. Deze gedaanteverandering is het
gevolg van de nieuwe koers van het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur.
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
wil zich de komende tijd profileren als het
landelijk instituut voor de cultuur van het
dagelijks leven en de immateriële cultuur.
Ook willen wij op het einde van dit jaar de
digitale overstap maken. Dan moet onze
website www.volkscultuur.nl zover klaar zijn,
dat een groot deel van onze kennis op het web
toegankelijk is.
Volkscultuur is cultureel erfgoed. Cultureel
erfgoed is alles wat uit het verleden overgeleverd
is en wat wij waard vinden om te bewaren voor
de toekomst. Het erfgoedveld kan opgedeeld
worden in materieel en immaterieel erfgoed.
Materieel erfgoed is het erfgoed in het
landschap zoals monumenten en archeologie,
het papieren erfgoed in archieven en bibliotheken en de museumvoorwerpen. Het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur richt
zich op het immateriële erfgoed: de tradities en
rituelen.
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Ik hoop dat u het een
verbetering vindt.

en de binnenhofboerderij zijn daar enkele voorbeelden van. De

Geborduurde volkskunst

ontwikkelingen in onze traditionele boerderijbouw zijn door
de geschiedenis heen bepaald geweest door de bouwkundige

Volkskunst is kunst en cultuur tegelijkertijd. In de

vaardigheden van de ambachtslieden, het bereikbare

merklappen van Jan Houtman is dat goed te zien. Hij

bouwmateriaal en de bedrijfsvoering van de boer.

baseert zich op tradities, maar geeft er een eigentijdse
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invulling aan. Aan zijn merklappen is het leven van
nu en het leven van Houtman af te lezen.

Boerenleven
in de
Middeleeuwen

8

Boeren hadden het in de Middeleeuwen

In dit nummer:
4

Merk- steeken stoplappen

Traditionele symboliek in eigentijdse
merklappen
Rien van den Heuvel

8

epidemie onder het vee stierven vele mensen van de honger.

In de tijd dat de was maar om de zoveel maanden naar de wasserij werd
gebracht, was het belangrijk om de stukken met draad en naald goed te
signeren en te nummeren. Hier komt het gebruik van het borduren van
merklappen vandaan. Meisjes moesten zich leren bekwamen in het borduren
van letters en cijfers en het stoppen en herstellen van stoffen.
Merklappen werden gemaakt om te oefenen en waren tevens een
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Kievietseieren
zoeken

34

Susanne Wennekes

12

een park waar Nederlanders op leeftijd wonen. Hoewel de

Handwerkvereniging bestaat vijftien jaar

14

Groen als gras

18

vogels zou verstoren. Ondanks de vele
tegenstanders heeft de traditie van het
eieren zoeken zich weten te handhaven.

Rijke variatie aan traditionele boerderijen
Historische Nederlandse boerderijbouw
Sjef Hendrikx

22

Met moeite kon iedereen gevoed worden
De boerenstand in de Middeleeuwen

meesten al veertig of vijftig jaar in Nieuw Zeeland leven, vinden

Charlotte Broer

zij het toch fijn om met andere Nederlanders hun oude dag
door te brengen. De huizen zijn door een Nederlandse architect

26

gebouwd en hebben de vorm van Volendamse mutsjes.

Herinneringen
Het huishouden van mijn moeder
Jeanette Peters

30

Kie-oe-wiet...wiet-wiet
Kievietseieren zoeken ja of nee?
Janneke van der Veer

kievietsei, dat gevonden was, aangeboden.

het zoeken naar eieren de andere broedende

Koken met traditie

Cees Tempel

Vroeger kreeg de Koningin het eerste
Koningin Juliana besloot in  geen

Merkwaardige merklappen

Susanne Wennekes

Ons Dorp in Auckland
In de hoofdstad van Nieuw Zeeland, Auckland, staat Ons Dorp,

Merken, steken en stoppen
Een proeve van bekwaamheid als volkskunst

keken op hen neer, zij werden uitgebuit
door hun heer en het was heel hard werken. Bij een misoogst of een

Jan Houtman doet in kruissteken
verslag van zijn tijd

niet gemakkelijk. Adel en geestelijkheid

kievietseieren meer te accepteren, omdat

Ineke Strouken, hoofdredacteur

Traditionele
boerderijtypen

Nederland kent een aantal typen boerderijen. De stolpboerderij

proeve van bekwaamheid.
Om die profilering als landelijk instituut
voor de cultuur van het dagelijks leven en
het immaterieel erfgoed zichtbaar te maken,
hebben wij een nieuwe huisstijl laten maken.
In de cirkel komt de centrumfunctie van
het Nederlands Centrum voor Volkscultuur
tot uiting en in de twee ‘bliksemschichten’
de dynamiek van volkscultuur. De subtitel
‘Tijdschrift over tradities en rituelen’ geeft aan
dat het om immaterieel erfgoed gaat.
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Ons Dorp
Een bejaardenhuis voor Nederlanders
in Nieuw Zeeland
Ineke Strouken

Traditionele symboliek in
eigentijdse merklappen

Jan Houtman doet in kruissteken verslag van zijn tijd
Keurig ingelijst achter glas hangen ze: het ‘Onze Vader’ in het Duits, Nederlands, Engels en
Latijn, een recept van runderbouillon, namen van mensen die iets te vieren hebben gehad,
hun geboortedata, huwelijksdata, de namen van hun kinderen, omrand met wingerdranken,
alfabetten en gestileerde bloemen. De afbeeldingen op de grote lappen zijn uitgevoerd in vele
duizenden kruissteekjes. Als je via de dijkhelling naar beneden bent gelopen en de hofstede
‘De Haemmaeker’ binnen bent gegaan, stap je in een wondere wereld van meer dan honderd
geborduurde merk- en letterlappen. Maker van al dit moois is Jan Houtman. Samen met Theo
Spaan bewoont hij in het dorpje Aerdt deze knus tegen de dijk aangekropen voormalige
zadelmakerwoning.
Rien van den Heuvel
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Aerdt is gelegen in de gemeente
Rijnwaarden op het Gelders Eiland,
het ‘land van waoter en wiend’
tussen de Oude Rijnstrangen en het
Bijlands en Pannerdensch Kanaal.
Het is de streek tussen Tolkamer
en Zevenaar met volop dijken, uiterwaarden en fraaie vergezichten. De
schitterende Rijnstrangen grenzen
direct aan de achtertuin van Jan en
Theo. Het gebied maakt deel uit
van het grote grensoverschrijdende
natuurontwikkelingsproject De
Gelderse Poort. De Rijnstrangen
zijn ontstaan nadat rond  de
Rijn werd verlegd na het graven
van het Pannerdens Kanaal. De
strangen vormen een rijk gevarieerd
natuurlandschap bestaande uit water,
moerasvegetaties, wilgenbosjes, riet
en natte graslanden. In dit kwetsbare
gebied groeien tal van waardevolle
planten. Ook zeldzame vogelsoorten
als de roerdomp, de buizerd, de
torenvalk en de kerkuil vinden hier
hun biotoop.

Mans genoeg
Merklappenmaker Jan Houtman
is van oorsprong geen man van de
streek. Hij werd in  geboren in
Medan op Sumatra als afstammeling
van de fameuze Houtman van inderdaad het duo Houtman en De Keizer.
In Amsterdam volgde hij de Grafische
School en de Rietveldakademie. Na
zijn studie ging hij aan de slag als
directieassistent van een grote drukkerij in Voorburg. In  begon
hij met van thuis geleend geld een
handelsdrukkerij te Arnhem. Hier van
wist hij onder de naam druk kerij Jan
Houtman gedurende veer tig jaar een
florerend bedrijf te maken.
‘Vanwege de opdrachten kwam ik in
aanraking met allerlei mensen’, vertelt
Jan. ‘Zo kreeg ik ook contact met
Albarta Meulenbelt, conservatrice
textiel van het Openluchtmuseum te
Arnhem. We kwamen te spreken over

merk lappen. Volgens mevrouw
Meulenbelt zou ik als grafisch ontwerper mans genoeg zijn om zelf
merk- en letterlappen te maken. Dus
toog ik aan de slag. Mijn eerste lap
maakte ik nu al weer  jaar geleden.
Hij zag er behoorlijk grof en
onbeholpen uit. Maar ik was er trots
op. Hij neemt nog steeds een ereplaats
in op de permanente expositie van
mijn Haemmaeker Collectie. Twee
jaar nadat ik mijn eerste merklap
geborduurd had, trokken mijn levenspartner Theo en ik in deze oude
karakteristieke dijkwoning met zijn
rieten kap, witte muren en groene
vensters. Ik kreeg wat meer tijd en
borduurde mijn eerste kerstmerklap.
Daarvan hebben we op de drukkerij
een kaart gemaakt. Het bleek een
groot succes. Inmiddels heb ik 
verschillende kerstmerk lappen
gemaakt: ieder jaar een.’

Permanente tentoonstelling
Na de tachtiger jaren is het hard
gegaan met de merklappenproductie
van Jan Houtman. ‘Een expositie van
mijn eerste merklappen in het kerkje
hier te Aerdt werd een groot succes.
Een boerin wees me op een artikel in
het blad Handwerken Zonder Grenzen,
waarin bordurende mannen werden
uitgenodigd om mee te doen aan een
tentoonstelling in het Autotron te
Rosmalen. Uiteindelijk bleek ik niet de
enige man te zijn die deelnam. Er
kwamen maar liefst vierduizend
mensen kijken. Zo komt van het een
het ander. Via de borduurorganisatie
Merkwaardig kwam ik in aanraking
met het Vlaamse handwerk gezelschap
Vingerhoedskruid, die me een expositie
bezorgde in het Antwerpse Zilvermuseum. Dat leverde weer contacten
op in Frankrijk, waar we vijf dagen
lang te gast waren op een grote
nationale borduur tentoonstel ling in
een voorstad van Parijs. Zelfs aan de
Japanse Textieluniversiteit te Kyoto
toonde men belangstelling voor mijn

Het pittoreske huisje
‘ de Haemmaeker’ achter
de dijk in Aerdt
Pagina : Jan Houtman
met zijn levenspartner
Theo Spaan

merk lappen. Dat kwam weer voort uit
de inmiddels vijf boeken die zijn uitgegeven van de door mij gemaakte
merk lappen over familieaangelegenheden, kerstmis en bloemen. Ieder jaar
gaat de kerst lappenexpositie op reis.
In  was Paterswolde aan de beurt
en in  staat het Duitse Xanten op
het programma. Zo gaat het maar
door.’
De opvolgster van Albarta Meulenbelt bij het Openluchtmuseum, An
Moonen, stimuleerde Jan Houtman
om zijn alsmaar uitbreidende col lectie
onder te brengen in een voor het
publiek toegankelijke permanente
tentoonstelling in de eigen hofstede
De Haemmaeker, die inmiddels voor
het negende jaar in successie te
bezichtigen is.

Proeven van bekwaamheid
Wie zo lang en zo intensief bezig is
met merklappen als Jan Houtman
heeft zich terdege verdiept in de lange
historie er van.

5

‘Ten tijde van de grote inpolderingen
in Holland zo rond  werd in die
gebieden vlas verbouwd. De daarvan
gemaakte grote lappen linnen lagen
te drogen op de gemeenschappelijke
bleekvelden. Om er voor te zorgen
dat ieder zijn eigen lappen weer terugvond, werden er merktekens en letters
op geborduurd’, zegt Jan Houtman.
‘Die eerste gotische letters, zoals ook
de uitvinder van de boekdruk kunst
Laurens Janszoon Coster uit Haarlem
die gebruikte, waren direct afgeleid
van het Romeinse alfabet.’
‘Borduren werd veel gedaan door
jonge meisjes. Met een merklap legden
ze een proeve van bekwaamheid af.
Als ze erg goed waren, konden de
meisjes een betrekking krijgen in de
linnenkamer bij de gegoede families.
Wie minder vaardig was met naald en
draad, was veroordeeld tot het zware
poetswerk in dienst van een mevrouw.
We zien dat met name ook door de
Amsterdamse weeshuiskinderen in
hun streven naar een beter bestaan
heel veel merklappen zijn gemaakt.’
‘Geborduurde lappen werden ook
gebruikt als knottedoek (knoopdoek).
Een vrijer bood zijn geliefde een fraai
geborduurde los geknoopte linnendoek
aan, waarin zich honderd zilveren
scheepjes of schel lingen bevonden bij
wijze van bruidschat. Wanneer het
meisje de losse knoop stevig vastmaakte, aanvaardde ze het huwelijksaanzoek.’

Mannenwerk
‘Ook in veel andere delen van de
wereld wordt van oudsher geborduurd’,
vertelt Jan Houtman. ‘Denk maar eens
aan de prachtige geborduurde traditionele kledij van de Balkan. Maar nergens anders dan in de Lage Landen
worden geborduurde merk lappen bij
wijze van pronkstuk aan de muur
gehangen. Borduren was in vroeger
eeuwen bepaald niet voorbehouden
aan vrouwen en meisjes. In de Middel-
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eeuwen was het maken van grote
gobelins echt mannenwerk. Bekend is
dat in de Arabische wereld mannen
met kruissteken borduursels maakten
op leren tuigen.’

Verspieders van Kanaän
Drukker Jan Houtman, die vroeger
kleermaker wilde worden, combineert
in zijn merklappen de liefde voor letters en textiel. In zijn werkstukken
maakt hij gebruik van oude symbolen,
die hij in krachtige composities en
met een sterk gevoel voor kleur heeft
aangepast aan zijn eigen stijl. De door
hem gebruikte traditionele motieven
kennen hun eigen betekenis. De
roos staat voor liefde en schoonheid.
Een lelie representeert kuisheid. Het
viooltje belichaamt nederigheid. De
roze anjelier duidt op moederliefde en
de tulp was in het oude Perzië al het
zinnebeeld van volmaakte liefde.
In ons Calvinistische Nederland zijn
de merklappen van oudsher doorspekt
met bijbelse motieven. Ook op de
merk lappen van Jan Houtman komen
regelmatig twee figuren voor die
een grote tros druiven tussen zich in
dragen. Deze druivendragers, ook wel
genaamd verspieders van Kanaän, werden door Mozes uitgezonden naar het
Beloofde Land. Zij keerden terug met
de boodschap dat in dat land niet te
leven viel. Maar in wezen droegen zij
wel de mystieke Christusfiguur met
zich mee in de vorm van een grote
druiventros. Ook het kruis ten teken
van geloof, het anker als symbool van
de hoop en het hart als zinnebeeld van
de liefde zijn regelmatig terugkerende
motieven. Onze vrome voorouders
hielden van symboliek. De kandelaar
staat voor actieve vroomheid, de
adelaar voor het verhevene, de duif
voor de Heilige Geest, de kroon voor
waak zaamheid, de haas voor vlucht
en vrees, de pauw voor pronkzucht en
weelde, de slang voor sluwheid en de
uil voor wijsheid.

Terwijl Theo de bezoekers met kennis van
zaken rondleidt, borduurt Jan bij het raam zijn
zoveelste merklap.

Een nijvere borduurster in het katholieke Zuiden gebruikte overigens een
geheel andere beeldtaal dan haar calvinistische zuster in het Noorden. De
Roomse borduurster gaf graag vorm
aan het Heilig Hart, aan de Heilige
Maagd Maria, aan rozenkransen en
monstransen. In het strenge Noorden
waren spreuken en bijbelteksten
favoriet.

nooit. Al werkende ontstaat de
compositie onder zijn handen, waarbij
hij van de buitenkanten naar het
midden van het doek werkt.
Het alfabet heeft hij op zijn doeken
vele malen in verschillende vormen
afgebeeld. Opmerkelijk daarbij is dat
de letters u en j op een aantal doeken
bewust ontbreken. Vroeger werden
deze letters niet geschreven. De u
werd gezien als een v en de j als een i.

Levensboom
De levensboom in de merklappen staat
niet alleen voor de boom van kennis
uit het Aards Paradijs, maar ook in de
Germaanse mythologie speelde de
levensboom, de ygdrassil die hemel,
aarde en onderwereld met elkaar
verbond, een cruciale rol. De levensboom wordt niet zelden omgeven door
vogels die de levenszaden van de boom
verspreiden. Wijnranken zijn eveneens
een geliefd motief. Ze ver wijzen naar
de uitspraak van Jezus Christus, opgetekend in Johannes :  en : ‘Ik ben
de ware wijnstok en gij zijt de ranken.’

Chroniqueur
Jan Houtman maakt graag gebruik
van al deze motieven. Zijn werk is
rijkelijk gevuld met harten, kransen,
engelen, gelukskronen, pauwen,
duiven, bloemen en levensbomen.
Schetsen of ontwerpen maakt hij

Met het oude materiaal is Jan
Houtman een chroniqueur van zijn
eigen tijd. Hij bracht niet alleen zijn
eigen uit  stammende hofstede
van alle zijden en in elk jaargetijde in
beeld, maar ook de stambomen van
zijn eigen familie- en kennissenkring.
De ramp met de Twin Towers in New
York was voor hem aanleiding tot het
maken van een doek, waarin hij de
verdwenen torens in wit garen op het
witte doek borduurde. Je ziet ze als
schimmen van zichzelf. ‘God bless the
world’ borduurde Jan er bij.
Bij gelegenheid van het huwelijk van
Máxima en Willem Alexander maakte
Jan een fraaie doek uitgevoerd in
oranjetinten. Ook honderd jaar
vorstinnen op de Nederlandse troon
was goed voor een levendige
merklap.

Foto’s: Marleen van den Heuvel

Donker kwelwater
Het Gelders Eiland wordt regelmatig
bedreigd door hoge waterstanden in
de Rijn en het Pannerdens Kanaal.
Houtman gaf de jaartallen van vijftig
waterplagen in de afgelopen eeuwen
op het Gelders Eiland weer.
In 1995 kende de Rijn bij Lobith een
extreem hoge waterstand van .
boven N.A.P. Maar liefst .
mensen in Gelderland en Limburg
moesten toen vanwege het dreigende
water huis en haard verlaten. Jan
legde die angstige periode vast in een
merklap. Het heldere kwelwater wat
door de dijken sijpelt, gaf hij weer in
lichtblauw. Maar ook donkerbruin
heeft hij gebruikt. Hoe donkerder de
kleur van het water hoe meer grond er
met het kwelwater wordt meegevoerd.
Donker kwelwater betekent een reëel
gevaar voor dijkverzakking.

Heel toepasselijk voor de maker is:
‘Ick leef in druck tot m’n geluck’.
Ook de tekst van het Aerdtse Volkslied is niet aan de kruissteken ontkomen: ‘Woar ‘t woater in d’Olde
Rien röstig streumt’, luidt de eerste
regel van deze hymne.
Vader Cats is altijd wel goed voor
een paar sterke uitspraken die het
waard zijn om geborduurd te worden.
‘De Wahrheyt borrelt uyt gelijck een
sonneschijn. De waerheyt hoe het gaat
wil niet begraven sijn’, is er zo een.
Een geborduurde menukaart van
exquise gerechten, laat je het water in
de mond lopen. Jan is een fijnproever
en zijn partner Theo blijkt een
uitstekende kok.

Veel zitvlees
Terwijl Theo de bezoekers met kennis
van zaken rondleidt en wijst op de
vele boeiende details van de meer dan
honderd merklappen, zit Jan aan het
raam en borduurt hij rustig voort aan
zijn zoveelste merklap.
‘Ach, veel heb je niet nodig’, zegt
Jan. ‘Een stuk kaaslinnen of Aïdastof, katoenen splijtgaren met zes
draden, een borduurring en een fijne
borduurnaald zonder punt. Verder
zijn veel zitvlees en een paar goede
ogen onontbeerlijk. Op elke vierkante
centimeter gaan  kruisjes. In dat
Oostenrijkse doek alleen al zitten
zo’n  werkuren.’ Wanneer we het
lage deurtje van de hofstede doorgaan
om van de deel in de gang te komen,
waarschuwt een boven de deur aangebrachte tekst ons tijdig: ‘Denk aan
uw hoofd.’ Geborduurd natuurlijk.

Geborduurde menukaart
Een bezoek aan het katholieke Oostenrijk leverde een in rood uitgevoerde
merklap op, waarop de Heilige Maagd
een prominente plek inneemt. Op
de rijkelijk aanwezige kerstmerklappen komen de drie koningen voor
in velerlei stijlen. Spreuken vormen
eveneens een geliefd onderwerp op de
merklappen van Houtman.

De Haemmaeker collectie eigentijdse
merklappen is geopend van  april tot
 oktober van donderdag tot en met
zondag van . uur tot . uur.
De Haemmaeker is gevestigd aan de
Aerdtsedijk  te Aerdt. Voor grotere
groepen is het verstandig om vooraf te
reserveren:  – .
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Een proeve van bekwaamheid als volkskunst

Merken,
steken en
stoppen

Merklappen dienden ooit als
proeflap waarop steken en
borduurtechnieken geleerd
moesten worden. Alfabetten
en motieven kwamen op de
lap. Tegenwoordig wordt de
merklap gezien als volkskunst
en gemaakt ter decoratie.
Susanne Wennekes

Merklap in het bezit van het
Stedelijk Museum De Lakenhal
in Leiden (Middelburg, )
Foto uit: M.G.A. Schipper- van
Lottum, ‘Over merklappen
gesproken...’

Merklap uit het Westfriesmuseum in Hoorn (Noord-Holland,
vierde kwart zeventiende eeuw)
Foto uit: M.G.A. Schipper- van Lottum, ‘Over merklappen
gesproken...’

In musea hangen ze of soms gewoon
thuis aan de muur. Lappen van
stof met daarop geborduurd allerlei
motieven, verschillende soorten
symbolen en uitvoerig gearrangeerde
alfabetten in uiteenlopende siersteken:
de zogeheten merklappen.
Het borduren van dergelijke lappen
geniet momenteel een levendige en
groeiende belangstelling en de lappen
fungeren, na het borduurplezier,
voornamelijk als (wand)versiering. De
traditionele merklappen echter hadden
een educatieve waarde en praktisch
nut. De merklap functioneerde als
proeflap waarop meisjes steken en
borduurtechnieken oefenden alvorens
deze toe te passen op kleding en
huisraad ter decoratie.

Oude borduurkunst

Deze merklap, die gemaakt lijkt op een kostschool voor jonge
juffrouwen, heeft een strakke symmetrie en sierlijke motieven.
Bijzonder is dat de draad nog aan de zelfkant zit (circa ).
Collectie: Museum Catharina Gasthuis in Gouda
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geschilderd rond , met daarop een
afbeelding van een merklap.

Het borduren van merklappen heeft
een lange traditie in Europa, maar
lijkt niet verder terug te gaan dan
vóór de vijftiende eeuw. Althans
vóór die tijd zijn geen bewijzen van
merklappen gevonden. De oudste
indicaties komen voort uit teksten met
referenties naar merklappen of staan
als afbeeldingen op schilderingen.
Een voorbeeld toont een schilderij
van Joos van Cleve uit Antwerpen,

Het borduren op zich gaat wel een
stuk verder terug, tot ver voor onze
jaartelling en heeft zijn oorsprong in
het Oosten. In landen als Assyrië,
Babylonië en Egypte zijn textielvondsten gedaan van gedeeltes van lappen
die sterk lijken op latere Europese
merklappen. Zij vertonen soortgelijke
patronen en rangschikking van motieven. Het is echter onduidelijk of deze
lappen dezelfde functie van proeflap
hadden als de latere merklap. Wellicht
dienden ze enkel als versiering. In
ieder geval figureerden de Oosterse
lappen als voorbeelden voor de Europese merklap. De oude Oosterse
borduurkunst bereikte namelijk later
via handelswegen Europa, verspreidde
zich en zorgde ervoor dat de amateuristische Europese borduurkunst zich tot
een hoger niveau ontwikkelde.

Nuttige lap
Wellicht dat merklappen inderdaad
vóór de vijftiende en zestiende eeuw
bijna of geheel niet bestonden. In deze
eeuwen won de merklap juist terrein
als nuttige proeflap. Het was de tijd
van de Renaissance; de tijd waarin, in
tegenstelling tot de Middeleeuwen,
mensen meer bewustzijn kregen en
kozen voor individualiteit. Als afbakening van de persoonlijkheid wilden
burgers hun kleding van herkenningstekens voorzien. Geborduurde namen
en andere versieringen decoreerden
als modeverschijnsel hun kledij. Een
uitbreidende handel in deze eeuwen
zorgde tevens voor een hogere levensstandaard en meer rijkdom voor een
grotere groep mensen. De linnenuitzet
groeide en moest gemerkt worden:
een à twee keer per jaar ging alle
linnen naar de wasserij of blekerij en
het merken van kleding bleek een
adequaat middel tegen verlies of diefstal. Naast motieven en letters sierden
ook cijfers sindsdien het goed: cijfers

relateerden de hoeveelheid linnengoed. Stond op een stuk ‘twaalf ’ dan
wisten de eigenaren dat zij twaalf van
dergelijke stukken bezaten.
Om kleding en ander linnengoed
duidelijk te merken en te versieren
moest het alfabet in siersteken worden
geleerd en geoefend. Vanaf die tijd
heet de proeflap waarschijnlijk merk- ,
letter- of tekendoek (doeck) wat in de
loop der tijd veranderde in ‘lap’.

Vrouwen- en mannenwerk
Het merken van kleding behoorde
in die tijd tot het takenpakket van
vrouwen en meisjes van  tot  jaar;
zij moesten steken en technieken leren
om later hun uitzet te kunnen merken.
In voorgaande eeuwen behoorde borduren toe aan mannen. In het Oosten
en in de Noordafrikaanse landen
was en is dit nog steeds zo. Met de
ont wikkeling van de professionele borduurkunst verenigden de mannelijke
borduurders zich in een gilde. Het
eerste gilde werd in  in Parijs
opgericht. Later ontstonden in Europa
ook andere gilden van borduurders,
zoals in Den Haag.
In Amsterdam moesten textielwerkers
zich aansluiten bij de schilders en
beeldhouwers, het zogenaamde
Lucasgilde.
Vrouwen mochten geen lid worden
van dergelijke verenigingen. Dit
betekende dat zij niet alle borduurwerk mochten verhandelen. Ze
konden wel breiwerk, ‘linnen- en
wollennaay’ werk verkopen. Het
merken van linnengoed werd aan hen
overgelaten. De rest aan het borduurwerk, zoals het decoreren van kleding,
ornamenten en andere goederen was
voorbehouden aan gildeborduurders.
Vrouwelijke kloosterlingen borduurden het kerkelijk linnengoed. Andere
vrouwelijke handwerkers borduurden
voornamelijk als vrijetijdsbesteding,
zoals adel lijke vrouwen. Zij bezaten
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voldoende middelen om kostbare
materialen aan te schaffen.
In de loop van de zestiende eeuw
gingen vrouwen meer borduren, niet
alleen voor de uitzet, maar ook om in
hun eigen onderhoud te voorzien. Het
onderwijs speelde daarop in.

Onderwijs in merklappen
Terwijl in de vijftiende eeuw jongens
in de gilden onderwijs genoten,
volgden meisjes waarschijnlijk in
die tijd hier en daar ook onderricht
op de zogeheten bijscholen of in
de vrouwenkloosters. Bijscholen
waren alle schooltypen anders dan
de zogenaamd Latijnse school.
Aanvankelijk verzorgden geestelijken
of vrome vrouwen, zoals begijnen,
het onderwijs op deze scholen. Alle
scholen waren tot die tijd bij een
klooster, kathedraal, dom of kapittel
aangesloten. Ook bij de parochie
hoorde, zij het zeer eenvoudig, een
school. In die tijd gingen kinderen
ook wel in de leer bij een baas om
een vak te leren, zoals meisjes bij een
‘linnen- of wollenaayster’.
In de zestiende eeuw veranderde het
onderwijs. De opkomst van de burgerij
en bijgevolg een kindertoename
zorgden ervoor dat stedelingen meer
scholen voor hun kinderen eisten. Zo
ontstonden naast bijscholen openbare
scholen en gingen naast geestelijken,
burgerlijke schoolmeesters en schooljuffrouwen voor de klas staan. Zeer
jonge kinderen konden toen bij een
matres, lerares, op een breischooltje
terecht. Ze leerden daar niet veel,
slechts wat zingen en wat breien.
Op de volgende scholen zaten jongens
en meisjes gescheiden en lag het
aan de handwerkkwaliteiten van de
schooljuffrouw hoe en op welk niveau
meisjes handwerkles kregen. Die handwerk lessen omvatten aanvankelijk
‘breyen, wolle- en linnennaeyen’.
Ook konden meisjes nog steeds bij
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een linnen- of wolnaaister in de leer.
Vooral voor meisjes uit arme gezinnen
een uitkomst, daar onderwijs van een
schooljuffrouw of meester geld kostte.
Per kind moest namelijk lesgeld aan
de schoolmeester betaald worden.

en borduurtechnieken werden
geoefend. Vooral na  kwamen
deze in zwang toen wol populair
werd. De technieken oefenden meisjes namelijk veelal op wol of grof
stramien.

De merklap behoorde toen al tot het
onderwijs van meisjes. Zij oefenden
alfabetten en rijmen op de lappen.
Merklappen kregen de status van een
soort schooldiploma. Ze lieten zien
dat de maakster een aantal vaardigheden onder de knie had: naast natuurlijk borduren, ook lezen en schrijven.

Van nuttige naar fraaie
handwerken

Leren stoppen
Tijdens de zeventiende eeuw leerden
meisjes ook de zogenaamde stoplappen maken, lappen waarop meisjes
het stoppen en herstellen van delicate
stoffen oefenden, bijvoorbeeld damast
tafellinnen. Bij deze techniek knipte
de leerling een gat in de stof, dat ze
ver volgens moest stoppen met contrasterende kleuren zodat duidelijk te zien
was, waar fouten zaten en waar het
stoppen goed ging.
Het leren stoppen van goed bleek in
de achttiende eeuw nog zinnig. Textiel
was relatief duurder dan nu en daarom
moesten weefsels zo lang mogelijk
meegaan. Elk doorsnee huishouden
had wel kledij, beddengoed en textiel.
In de daaropvolgende eeuw kwam
echter machinaal geweven huishoudtextiel op de markt dat minder kostbaar was en boette het stoppen aan
belang in. Toch bleef tot in de twintigste eeuw het stoppen deel uitmaken
van (conservatief) onderwijs.
De borduurlap was een ander soort lap
die meisjes begin negentiende eeuw
maakten: een lap met om de gerangschikte alfabetten en symbolen een
geborduurde rand langs de zijden.
Naast merk- of letterlappen bestonden
ook stekenlappen: lappen waarop
expliciet verschillende borduursteken

Herinneringsmerklap die door
Grada Dibbink
gemaakt is toen
haar dochter in
 vijfentwintig
jaar getrouwd
was. Alles wijst op
het leven van de

Rond  gingen steeds minder
scholen merklaponderwijs verzorgen.
Onderwijzers zagen het nut niet meer
in van het leren borduren op merklappen. Meisjes konden beter kleren
leren maken. Ook deed langzamerhand de naaimachine haar intrede op
scholen. De merklap verloor zo terrein
aan andere vormen van handwerkonderwijs.
Pas na de Tweede Wereldoorlog, in
de jaren vijftig, toen materiaal weer
voorhanden kwam, herwonnen merklappen aan populariteit. Het behoorde
niet meer tot het schoolonderwijs.
Vooral in de jaren zestig gingen meer
mensen borduren. De merklap was
toen al veranderd van een schoollapje
voor het leren steken en borduren,
naar een lap waarop ervaren borduursters hun motieven en versieringen
decoreerden.

Ter vervolmaking borduurde de jonge
merklappenmaakster naast alfabetten
in allerlei lettertypes, motieven en symbolen in siersteken ook haar initialen,
haar naam of die van haar vader
en moeder op de lap en zeker in de
achttiende en negentiende eeuw ook
een datum.

dochter, schoonzoon
en kleinkinderen.

Motieven en symbolen
op lappen

verloor niet zijn originele betekenis.
Een voorbeeld van zo’n symbool is de
uil, geassocieerd met Minerva godin
van de wijsheid. De uil staat nu nog
steeds voor wijsheid en kennis. Latere
religies absorbeerden veel van dergelijke symbolen toen de originele
associatie verdween. Het christendom
nam dergelijke symbolen ook over en
verbond ze aan de christelijke
gedachte.

Ook de adel gaf een sterke impuls
aan borduurwerk. Wereldlijke vorsten
verschaften opdrachten. Bij kroningsfeesten en weelderige optochten
moesten kleding en ornamenten
versierd worden en door toernooien
en kruistochten ontwikkelde de
wapenkundige symboliek zich. Zowel
de borduursels van de kerk als de
adel waren vaak met goud en zilver
bewerkt.

Symbolen en motieven op merklappen
vinden hun oorsprong in mythen en
symboliek uit oude culturen: van de
godenleer van de oude Egyptenaren,
Assyriërs en Perzen tot de Noorse
Edda. De uit deze culturen afkomstige vormen van decoratie vertoonden
menselijke, halfmenselijke en dierlijke
figuren die goddelijke wezens representeerden. Elke god had zijn eigen symbool aan welke mensen hem konden
herkennen en dat, zo geloofden ze,
bezield werd met de geest van de
godheid zodra ze dat symbool
(op)tekenden. Uiteindelijk bleef het
symbool als decoratie over, maar

In de Middeleeuwen verschafte de
christelijke kerk de borduurders veel
textielopdrachten. Dat heeft op een
duidelijke manier de patronen en
designs beïnvloed, alsmede de verspreiding van bepaalde symboliek.
Alle kerkelijke gewaden (paramenten)
moesten worden voorzien van borduur werk dat vooral een duidelijk
en verklarende voorstelling voor
gelovigen moest opleveren, zoals de
kruisdood van Christus of voorstellingen uit het leven van Maria of
allerlei heiligen en martelaren met
hun symbolen.

In de zestiende eeuw gebruikten
borduurders deze symbolen nog
steeds, omdat zij door overlevering
gewend waren geraakt aan de
geestelijke of heraldieke symboliek.
En zo werden de symbolen
eenvoudigweg ‘meegenomen’ en
belandden op de merk lappen.
Bloemen, bomen, vogels, beesten,
huizen, kerken, harten kransen.
Meisjes erfden de symbolen van de
merklappen van hun moeders en
grootmoeders. Patroonboeken met
voorbeelden kostten tot zeker in de
negentiende eeuw teveel geld.

Symboliek op moderne
lappen
Hedendaagse meestal vrouwelijke
borduurders versieren hun merklappen (die strikt gezien eigenlijk
borduurlappen heten, want van
proeflap is geen sprake meer) nog
steeds met oude motieven en symbolen. Er bestaan genoeg patroonboeken met daarin dergelijke symbolen en hun betekenis. Vaak kiezen
de moderne handwerkers de symbolen
om hun esthetische waarde: het staat
gewoon mooi op een lap. Toch selecteren ze ook wel symbolen op hun
betekenis, vooral bij de zogeheten
herinneringslappen: borduurlappen
die aan een speciale gebeurtenis
doen denken, zoals bijvoorbeeld een
trouwerij of een geboorte. Symbolen
worden dan uitgekozen juist vanwege
de passende betekenis. Een aantal
symbolen is bijzonder populair zoals
de anjelier voor moederliefde of de
levensboom als drager en voortbrenger
van het leven. Op sommige moderne
merklappen gaan borduurders met
hun eigen creativiteit aan de slag. Een
eigen ontworpen symbool, motief of
beeltenis siert dan de lap; als expressie
van individualiteit, als vertelling van
de eigen levensloop of minder abstract,
als kopie van het eigen mooie huis!
Meer informatie: M.G.A. Schipper-van
Lottum, Over merklappen gesproken...
(Amsterdam 1980)
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Handwerkvereniging bestaat vijftien jaar

Merkwaardige
merklappen

Susanne Wennekes

maken merklappen om allerlei

merklappen te zien. Twee merklappenmaaksters hebben daar hun werk
hangen: Tilleke Schwarz en Truus
Willems.

redenen; hetzij door hun
achtergrond, hetzij doordat ze
er iets speciaals mee willen
uitdrukken. Een interview met
twee merklappenmaaksters.
De merklap veranderde in de twintigste eeuw van een verplichte ‘proeve
van bekwaamheid’ naar een met
liefde geborduurd decoratiestuk of
kunst werk. Het borduren van merklappen kent tegenwoordig een grote
belangstelling wat blijkt uit het grote
ledental van handwerk vereniging
Merkwaardig:  jaar geleden
opgericht met  leden en nu al zo’n
 handwerkers aangesloten. Tot
en met  juni dit jaar exposeert de
vereniging met een overzichtstentoonstelling in museum Het Catharina
Gasthuis te Gouda. Naast oude
traditionele merklappen zijn ook
moderne, door leden vervaardigde,

Beide maaksters kregen, om het zo
maar eens te zeggen, borduren met de
paplepel ingegoten.
‘Ik heb altijd al geborduurd’, vertelt
Tilleke Schwarz. ‘Door mijn moeder
kreeg ik die interesse voor textiel. Ze
kwam uit de confectie en borduurde
kussenovertrekken en hele tafellakens.
Zelf ben ik begonnen met kleine
borduurwerken voor aan de wand.’
Een juten zak was een van de eerste
ervaringen van Truus Willems met
handwerken. ‘Wanneer mijn moeder
zo’n zak had uitgewassen, mocht ik
daarop een stukje borduren. Ik herinner me dat mijn moeder het toen al
zo goed vond dat ik automatisch
omslingerde. Zo’n juten zak is grof en
je houdt niets over als dat gaat rafelen.
Niemand had mij eerder verteld dat ik
eerst een lap met draad moest
omslingeren.’
Bij beiden ontwikkelde de liefde voor
borduren zich verder. Truus Willems
ging na haar huishoudschool, ‘ik was
dol op de handwerkmiddag’, bij een
vrouw werken die haar de fijnere
kneepjes van borduren leerde. ‘Die
dame had een demente echtgenoot die
door mij verzorgd moest worden, maar
ik had daar heel veel vrije tijd en zij
kon heel goed handwerken’.
Tilleke Schwarz ging na haar HBS
naar de academie voor Kunst en
De vereniging ‘Merkwaardig’ heeft een jaarlijks
thema. Dit is een merklap die werd ingezonden
voor het thema ‘Hart’. De maakster Truus
Willems-Konijnenberg heeft zich laten inspireren
door onder andere het woordenboek.
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Tilleke Schwarz. Over informatie
en communicatie. We dreigen ‘ons
geheugen’ te verliezen doordat oude
digitale archieven niet meer leesbaar

Hedendaagse handwerkers
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Industrie van Enschede en later naar
de Vrije Academie voor Beeldende
Kunsten in Den Haag waar ze zich
onder andere bezighield met dessinontwerpen, tekenen en schilderen.
Een verschil in beider, ook in hun
latere levensloop, die wellicht hun
borduurwerk heeft beïnvloed; want
beiden maken moderne merklappen,
maar wel heel verschillende.

Inspiratie van oude
merklappen
‘Ik kwam voor het eerst in aanraking
met merklappen toen het huis van
mijn ouders afbrandde’, vertelt Truus
Willems. ‘Ik kreeg toen een aantal
zakken met overgebleven kleren en in
één van die zakken zat een merklap.
Een oude lap uit . Ik dacht:
‘Oooh, wat mooi. Dat wil ik ook graag
doen.’ Ik borduurde daarvóór op
kleding en kleedjes.’ Het duurde nog
enige tijd voordat ze daaraan toe kon
komen: ‘Veertien jaar ben ik bij die
dame geweest. Daarna trouwde ik en
ging op de boerderij werken. Op de
receptie van mijn bruiloft kreeg ik
een borduurpakket. Dat heeft jaren in
de kast gelegen, naast de merklap en
mijn schoollapje van handwerkles. Ik
moest me waar maken op de boerderij
en met drie kinderen had ik niet veel
tijd.’ Totdat ze nog een andere merklap vond, van de grootouders van haar
man. ‘Toen begon ik eens te kijken
van: ‘He, wat staat er allemaal op?’
Deze traditionele merklap bleek een
inspiratie te zijn voor het soort merklappen dat Truus nu maakt: de
zogeheten herinneringslappen. Lappen die refereren aan een speciale
gebeur tenis. ‘Als binnen mijn familie
een -jarig huwelijk plaatsvindt,
maak ik geheid een lap.’ Truus heeft

zijn als gevolg van nieuwe hard- en
software. Op de lap teksten over het
verliezen van belangrijke informatie en
beelden van de moderne ‘zap’cultuur.

een map vol met foto’s van haar
gemaakte lappen. De merk lappen zelf
geeft ze graag weg. ‘Het is zo mooi
om cadeau te doen.’ De lappen van
Truus lijken op traditionele lappen. ‘Ik
zet er vaak het alfabet op, want dat
vind ik een beetje bij een merklap
passen.’ De lappen kennen echter een
eigen stijl. De beelden en symbolen
die ze gebruikt, verzint ze zelf. Als ze
bestaande patronen overneemt, past ze
die aan. ‘Ik verander er zoveel aan dat
niemand ziet dat het een al bestaand
patroon is. Zo heb ik bijvoorbeeld een
lap gemaakt voor mijn man met
daarop hortensia’s. Het patroon wat ik
ervoor had, bleek veel te groot. Dus
liet ik de hortensia’s helemaal in elkaar
zak ken en niemand herkent het
patroon nu meer. Het lijkt erop, maar
het is het niet: dat vind ik dus leuk.’
Ook bij Tilleke Schwarz is de traditionele merklap een bron van inspiratie,
maar bij haar huidige lappen ‘loopt het
allemaal uit de hand’, zoals zij dat zelf
noemt. Overigens begon ze wél met
het namaken van traditionele merklappen, totdat ze dacht: ‘Het is eigenlijk van de zotte. Ik heb een hele
opleiding gedaan en waarom zou ik
iets naborduren van een ander?’
Tegenwoordig maakt ze dan ook
borduursels met een graffiti-achtig
karakter. Allerlei teksten en beelden
staan op de lap door elkaar heen en
kijkers kunnen ‘zappen’ van het ene
beeld naar het andere. Geheel anders
dan de traditionele merklap of
herinneringslap.

Oude symboliek
Zowel Tilleke als Truus gebruiken
traditionele motieven in hun moderne
lappen. ‘Ik vind ze mooi als grafisch
element’, zegt Tilleke, ‘Ik stoor me
meestal niet aan de betekenis, dat
geloof ik wel.’ Truus: ‘Ik gebruik
eigenlijk nooit oude symboliek behalve
die keren dat ik herinneringslappen
gemaakt heb voor mijn schoonouders
en ouders. Dat waren lappen naar
aanleiding van hun overlijden.
Voor de lap van mijn ouders heb ik
bewust gekozen voor een hart als
symbool: dat betekent natuurlijk
liefde. En konijntjes omdat mijn
ouders Konijnenberg heten. Ik heb
ook druivendragers geborduurd; als
het zware juk van de dertien kinderen
die ze hadden. Ik ben zestig, een zus
van mij is vijftig en daar zaten tien
kinderen tussen, onvoorstelbaar, ze
hebben het heel zwaar gehad. Aan het
juk hangen dan ook dertien druifjes.
En verder staan er twee herten op:
dat betekent fier en zachtmoedig,
want dat waren mijn ouders. Voor dit
soort beelden bestaan eindeloos veel
patronen.’

Expressie
Het gebruik van traditionele motieven
met of zonder betekenis is echter
ondergeschikt aan wat de maakster
wil uitdrukken. Zowel Truus als
Tilleke laten met bepaalde beelden
hun visie van een werkelijkheid zien.
Allebei passen ze daarvoor, naast
oude patronen, ook elementen uit
het hedendaagse leven toe. Wellicht

maakt dat hun merklappen zo uniek.
Truus gebruikt geborduurde beelden
als een metafoor: zo is het borduurwerk voor haar een ‘doosje’ waarin ze
voornamelijk persoonlijke ervaringen
vastlegt: ‘Ik doe mijn handwerk
altijd symbolisch in een doos: van
onder een geborduurde rand met een
donkere kleur, en naar boven toe
met een lichtere kleur.’ Daarin zet ze
haar patronen, die ze uit haar directe
omgeving haalt. Een huis langs de
weg, eikels van de bomen naast de
boerderij, of een hek: ‘Ik houd heel
erg van hekken, in heel veel van mijn
werken staat onderaan een hek. Ik
heb daar het gevoel bij van: ‘Daar ga
je door naar binnen en wat je ontdekt
of wat je ziet in je leven, dat komt dan
op de lap. Het is wel moeilijk om aan
iemand anders uit te leggen, waarom
je dat zo doet.’
Een van de lappen die op de tentoonstelling van Merkwaardig in Gouda
hangt, is een lap waarop Truus een
kast heeft geborduurd. Ook dat heeft
een speciale betekenis: ‘Ik was vroeger
heel verlegen. Ik mocht van mijn
moeder nooit vooraan staan, dat heb
ik heel erg meegekregen, dus toen ik
op de boerderij kwam, zei mijn schoonmoeder: ‘Goh meis, doe je kastje eens
open, zeg eens wat. Dus ik dacht, ik
ga wat met een kastje doen. Het is
mijn eigen fantasie.’
Tilleke’s ideeën voor haar borduurwerk ontstaan intuïtief. Zonder vastomlijnd plan begint ze ergens en
eindigt ze ergens. De compositie ontstaat geleidelijk. Op fijne kwaliteit
linnen, met kruissteken en draadopnaaien van diverse soorten garen,
borduurt ze allerlei teksten, beelden en
herinneringen op de lap. ‘Ik haal veel
uit het dagelijkse leven, dingen,
teksten die ik tegenkom bijvoorbeeld.
Dat is vaak meer intrigerend,
ontroerend of bizar, dan hetgeen ik
zelf kan bedenken.’
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Die veelheid van beelden gaan op
allerlei manieren een relatie met elkaar
aan, vandaar dat graffiti-achtige karakter. Tilleke’s lappen lijken dan ook op
een soort gedachtegang in iemands
hoofd: het ene idee verspringt in het
andere. Tilleke houdt er rekening mee
dat ook anderen haar borduurwerk
zien: ‘Toeschouwers kunnen het ene
beeld met het andere verbinden en
zo een eigen betekenis aan het werk
geven.’ Ze moeten de beelden als het
ware op dezelfde wijze verwerken als
een videoclip of reclamefilmpje. Bij
haar lappen ligt het accent dan ook
op communicatie of miscommunicatie
en met haar werk reageert ze op ‘de
gekte van deze tijd’ en actuele gebeurtenissen. Zo maakte ze haar lap
‘Losing our memory’ (ons geheugen
verliezen) naar aanleiding van het
hele gedoe rondom het millenniumproof maken van computers. ‘Het gaat
ook over een meer verborgen crisis
in de informatiewereld. We dreigen
‘ons geheugen te verliezen’, omdat
we steeds minder toegang hebben
tot digitale archieven. Als gevolg
van problemen bij het conserveren en
van snelle veranderingen in hard- en
software, is oudere digitale informatie
niet meer leesbaar.’
Ook haar meest recente lap ‘Bird cage’
(vogelkooi) benadrukt een van de
problemen uit het moderne leven,
namelijk de wonderlijke tegenstelling
tussen vrijheid en beperkingen. ‘Door
alle mogelijkheden van onze open
maatschappij en de beschikbare
communicatiemiddelen, geld en transport ervaren we meer vrijheid dan
ooit. Maar aan de andere kant heeft
deze manier van leven eigen codes en
andere beperkingen’, aldus Tilleke.

Exposities
Tilleke Schwarz en Truus Willems
zien hun lappen in Nederland en in
het buitenland tentoongesteld: de
lappen van Tilleke gaan zelfs de hele
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wereld over tot in Australië, Verenigde
Staten en Japan toe. Soms zitten daar
prijzen aan vast: Tilleke won in 
de Europese Prijs voor Modern Borduur Design (Duitsland) en recenter
de Van Ommeren-De Voogt prijs in
, naar aanleiding van een expositie van leden van de kunstenaarsorganisatie Pulchri Studio te Den
Haag. Truus Willems heeft ook al een
aantal prijzen op haar naam staan. Bij
handwerkvereniging Merkwaardig
heeft ze al zo’n vijf keer de eerste prijs
gewonnen, onder andere met de lap
met het kastje erop. Ook in het buitenland hangen haar handwerk stukken.
Op de tentoonstellingen van DMC,
een Frans merk garen, hing haar werk
al twee keer eerder. Met het  jaar
jubileum van DMC hoorde ze, als
prijs, van de ongeveer  inzendingen tot de  genomineerden.

T
KOKEN MET
TRADITIE

Paling van een aantal jaren
oud vertrekt vanuit onze streken
naar de Sargassozee in MiddenAmerika om daar te paaien.
Wanneer de waterwegen
afgesloten zijn trekken ze
instinctmatig over land. In België
wordt hier en daar beweerd dat
dit gerecht zijn naam te danken
heeft aan de groene weiden waar

Prijzen als kroon op het werk. Voor
Tilleke een mooie aanzet om haar
werk meer bekendheid te geven,
gekscherend ‘Ik wil wel een beetje
beroemd worden!’ Haar werk kent niet
voor niets Engelse titels en teksten
om een groter publiek te interesseren.
Voor Truus is het meer een bijkomstigheid. Maar voor beiden blijft de liefde
voor het borduurwerk. Truus: ‘Borduren betekent alles voor me. Ik heb
een vorm van reuma in mijn handen
en voeten, maar ik kan nog steeds
borduren. Ik zou het vreselijk vinden
als ik dat niet meer kon. Het is zoiets
zaligs wanneer je een lap hebt en
dat je wat kunt doen met steekjes en
kleuren. Elke steek is zichtbaar. Als
je een borduurwerk maakt wat goed
ingelijst is en goed verzorgd, kun je
erover tweehonderd jaar nog naar
kijken. Dat is niet zo met het breien
van sokken bijvoorbeeld, daar heb ik
ook iets mee, maar die gaan na verloop
van tijd kapot en het blijft zo’n werk.’

de paling dan doorheen trekt.

Groen als gras

Eén ding is zeker, de naam heeft
in ieder geval te maken met de
kleur van alle groenten en
kruiden die in het gerecht worden

Vraag uw vishandelaar de palingen
schoon te maken en het vel eraf te
stropen. Snijd ze in stukjes van
 cm. Pel de sjalotjes en snijd ze heel
fijn. Was de groenten en snijd ook die
heel fijn.

verwerkt. Iedere kok heeft daarvoor zijn eigen specialiteiten,
mede afhankelijk van het seizoen
en de eigen kruidentuin. De hieronder vermelde kruiden kunnen
zonder probleem vervangen

Bak de mootjes paling in de hete boter
rondom aan. Voeg na drie minuten
de fijngesneden sjalotjes toe en laat
die enigszins kleuren. Voeg dan alle
groenten en kruiden toe. Blus het
geheel af met de visfond en de witte
wijn en breng het daarna op smaak
met zout en peper. Laat alles even aan
de kook komen en stoof de paling dan
op een laag pitje in  tot  minuten
gaar.

worden door bijvoorbeeld citroenmelisse, pimpernel, tijm, bonenkruid of lavas.

Schep met een vork de paling uit de
saus. Klop de eierdooiers los met het
sap van de citroen en een snufje zout.
Meng dit met een garde door de saus

en bind de saus verder met vlokjes
koude beurre manié.
Voeg de palingmootjes weer toe en
laat het geheel even opwarmen.
U kunt de paling in ‘t groen warm
serveren met Vlaamse frieten of
enigszins afgekoeld met geroosterd
boerenbrood besmeerd met roomboter. Garneer het gerecht met enige
schijfjes citroen.

Wat kunnen we erbij drinken?
Bij dit feestelijke gerecht, past ook een
feestelijke wijn. Een droge Chablis,
een prachtige Bourgondische wijn
gemaakt van het druivenras beaunois
(de plaatselijke naam voor
chardonnay).
Natuurlijk kunt u er ook een glas
Belgisch blond bier bij drinken.

Paling in ‘t groen
benodigdheden:
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Eet smakelijk
Cees Tempel

–

 kg paling van gelijke dikte
 gram boter
 gram sjalotjes
 gram spinazie, eventueel
gedeeltelijk te vervangen door zuring,
postelein en/of waterkers
 eetlepels fijngehakte verse
peterselie
 eetlepels fijngehakte verse bladselderie
 eetlepels fijngehakte verse kervel
 eetlepel fijngehakte verse salie
½ eetlepel fijngehakte verse dragon
½ eetlepel fijngehakte verse munt
 dl visfond
 dl droge witte wijn
½ theelepel zout
½ theelepel versgemalen zwarte peper
 eierdooiers
het sap van een citroen
 gram beurre manié (een mengsel
van gelijke delen bloem en boter)
een paar schijfjes citroen

15

A L L E D A A G S E

D I N G E N
Ineke Strouken

Doe Dans Festival in het teken van de Nederlandse volksdans
workshops te volgen, les te krijgen
en om samen te dansen. Dit jaar is
één dag van Doe Dans – zaterdag 
augustus – gewijd aan Nederlandse
volksdans. De dag wordt georga-

Het Doe Dans Festival is een tweejaarlijks treffen van mensen die in
volksdans geïnteresseerd zijn. Zij
komen drie dagen in Vierhouten
bijeen om goede groepen te zien, om

niseerd door het Landelijk Centrum
voor Amateurdans, Syncoop en
het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur.
Van de Federatie voor Folkloristische
Groepen in Nederland treden vier
dansgroepen en een kostuumgroep op.
De groepen van de federatie dansen
authentieke volksdans in historische
kostuums. Quadans en Piet Hein laten
zien dat Nederlandse volksdans ook
eigentijds kan worden ingevuld.

alledaagse di n gen
. ) % 5 7 3 " , ! $ 6 / / 2 6 / , + 3 # 5 ,4 5 5 2

Het nieuwe jasje van het tijdschrift
Alledaagse Dingen
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur geeft naast Traditie ook het
tijdschrift Alledaagse Dingen uit. Alledaagse Dingen geeft informatie over
ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van volkscultuur. Het tijdschrift
is in acht jaar uitgegroeid van een eenvoudige nieuwsbrief naar een echt
tijdschrift. Met het ingaan van de negende jaargang heeft Alledaagse Dingen
een nieuwe lay-out gekregen.

wederzijdse
..
cultuurbe i nvloeding is
minimaal

een folkloristische
volksdansreis door
nederland

Een proefnummer is aan te vragen bij het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur (- of ncv@volkscultuur.nl).

belvedere
beleven
NUMMER 

JAARGANG 
MAART 

Meer informatie: Nederlands
Centrum voor Volkscultuur ( of ncv@volkscultuur.nl)

Scheepjes
in flessen

Het boerenerf

Huwelijks jubilea
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur wordt regelmatig
gevraagd naar de namen van de huwelijksjubilea. Daarom
hebben wij ze voor u op een rijtje gezet.
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 jaar
 jaar
, jaar
, jaar

gouden bruiloft
zilveren bruiloft
koperen bruiloft
blikken bruiloft

 jaar
 jaar
 jaar
 jaar
 jaar
, jaar
 jaar
 jaar
 jaar
 jaar
 jaar
, jaar

katoen
papier
tarwe
leer
hout
blik
nikkel
brons
ijzer
tin
staal
koper
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vermiljoen
ivoor
porcelein
kristal
zilver
parel
koraal
robijn
saffier
goud
smaragd
diamant
briljant
platina
radium
eiken

Voor het agrarische deel van onze bevolking
waren gedurende vele eeuwen boerderij en erf
de voornaamste leefomgeving. Het merendeel
van de dagelijkse gebeurtenissen speelde zich
daar af en velen brachten er het grootste deel
van hun leven door. Hoe mensen er leefden,
heeft alles te maken met de ecologische,
historische en sociale context.
U kunt deze uitgave
bestellen door  
over te maken op
postgiro 
ten name van het
Nederlands Centrum
voor Volkscultuur
te Utrecht, onder
vermelding van de
titel.

Een scheepje in een fles was
vroeger in IJmuiden een
gebruikelijk huwelijksgeschenk.
Scheepsmodellen zijn al uit de
graven van de farao's bekend,
maar scheepjes in flessen kennen
we vanaf de negentiende eeuw.
Pas toen was men in staat
flessen van helder glas te maken.
Bovendien leenden de slanke
fregatten en klippers zich er
goed voor om als model door
een flessenhals geschoven te
worden. Bert van der Kruk is een
hedendaagse scheepjes-in-flessen
bouwer. Zijn collectie is tot en
met september te zien in het
Westfries Museum in Hoorn.
Informatie: info@wfm.nl

Nederlandse volksmuziek
Frans Tromp kennen wij door zijn
onderzoek naar de geschiedenis
van de Nederlandse volksmuziek.
Hij heeft al eerder twee CD’s
uitgebracht met muziek die bedoeld
is om Nederlandse volksdans te
begeleiden. Dit keer heeft hij eigen
repertoire gemaakt, waarin de basis
van de traditionele muziek nog
goed te horen is. Te bestellen bij:
www.musicwords.nl

De volksmuziekgroep Amarant
– de naam is een melodie uit een
verzameling ‘Boerenlieties en
Contradansen’ van rond  –
heeft een CD uitgebracht met oude
en nieuwe volksmuziek die de leden
zelf mooi vinden.
Te bestellen bij: www.syncoop.com
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Rijke
variatie aan traditionele
Historische Nederlandse boerderijbouw

periode hebben burgers steeds meer interesse gekregen voor

Bovendien bestaat er bij zeer veel
bestuurders, architecten, bouwkundigen en monumentenbeschermers
nog steeds onvoldoende begrip voor de
grote cultuurhistorische waarden die
in het geding zijn. Het gevolg daarvan
is: afbraak op grote schaal of verbouwingen die achteloos voorbij gaan
aan de karakteristieke aspecten die een
oude boerderij zo betekenisvol maken.
Gelukkig zijn er ook veel voorbeelden
te noemen van verbouwingen die het
resultaat zijn van zorgvuldig en deskundig afwegen van de historische
vormen en betekenissen en het
onvermijdelijke moderne gebruik.

bewoning van oude boerderijen. Door deze ontwikkelingen is

Lange voorgeschiedenis

Vier jaar geleden is 2003 uitgeroepen tot het Jaar van de Boerderij.
Hiervoor waren verschillende goede redenen. Het traditionele
boerenbedrijf in ons land heeft in snel tempo gedurende
de afgelopen dertig jaar plaats gemaakt voor de moderne,
geavanceerde agrarische bedrijfsvoering van nu. De boer en
boerin van vroeger zijn snel aan het verdwijnen. In dezelfde

een indrukwekkend potentieel aan historisch erfgoed onder
zware druk komen te staan. Want óf de boer omringt zijn oude
boerderijtje met moderne gebouwen, òf de burger past het
met onvoldoende besef van de historische betekenis aan zijn
woonbehoeften aan.
Sjef Hendrikx

Foto’s op pagina : Nagebouwde bronstijdboerderij in Flevoland
Pagina  links: Nagebouwde ijzertijdboerderij in het Prehistorisch Museum in Eindhoven
Pagina  rechts: Zestiende-eeuwse Kempische boerderij in Openluchtmuseum Bokrijk
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Een zeer interessant aspect van de
Nederlandse landelijke bouwkunst
is, dat het zijn wortels heeft in het
vroegste agrarische verleden, zo’n
vierduizend jaar terug. Reeds in de
Bronstijd en de IJzertijd waren er met
stro of riet gedekte woonstalhuizen,
die de veeteelt als hoofdvorm van het
bedrijf kenden. Het unieke van de
Lage landen aan de zee, waartoe in dit
geval ook Noordwest-Duitsland en de
aangrenzende Belgische zandgronden
kunnen worden gerekend, is hierin
gelegen, dat deze archaïsche opzet een
ononderbroken ontwikkeling heeft
gekend tot in onze tijd.

boerderijen
In andere delen van NoordwestEuropa heeft de sterke groei van
de akkerbouw gedurende de late
Middeleeuwen ertoe geleid, dat de
klassieke opzet van het woonstalhuis
vanaf ongeveer  doorgaans plaats
moest maken voor geheel andere
boerderijtypen. De binnenhofboerderij
in ons Zuid-Limburg is daar een
voorbeeld van. De berggebieden
van West-Europa kennen weliswaar
ook woonstalhuizen, maar de ontwikkeling daarvan begint over het
algemeen pas in de late Middeleeuwen
en kan dus niet bogen op de oude
traditie zoals wij die in ons land
kennen.

Streekeigen varianten
De boerderijen die wij in Nederland
zo gewoon vinden, blijken dus in de
Europese context heel uitzonderlijk.
Daar komt dan nog bij dat de latere
ontwikkelingen van de Nederlandse
woonstalhuizen over het algemeen
hebben geleid tot een bijzonder grote
variatie aan streekeigen typen, meer
dan bijvoorbeeld in het aangrenzende
Duitsland en België. Dit moet
alles te maken hebben gehad met
de uiteenlopende aanpassingen aan
het water, die nodig waren in de
veenweidegebieden, de kuststreken en
het rivierengebied.

De uiteenlopende mogelijkheden
en beperkingen van een waterrijk
milieu stelden strenge kaders aan het
agrarische bedrijf. Meestal was
akkerbouw gedurende de Middeleeuwen en daarna in deze gebieden
niet of slechts beperkt mogelijk.
Vervoer over water was vaak de enige
aangewezen weg. De akkers op de
zandgronden waren voor hun
vruchtbaarheid volledig afhankelijk
van stalmest en dus van vee.
Akkerbouw op grote schaal werd over
het algemeen pas vrij laat mogelijk,
ongeveer vanaf de zeventiende eeuw,
op een moment dat de basistypen in
het Nederlandse boerderijenbestand
al lang hun grondvormen hadden
gekregen, die vervolgens alleen nog
maar konden worden aangepast aan
de zich daarna ontwikkelende bedrijfsomstandigheden.
Zo bleef de grote veeschuur van de
kop-hals-romp-boerderij in Groningen
in stand, ook nadat die ten behoeve
van de akkerbouw werd omgevormd
tot een bergruimte voor de oogst.
De basisvorm van het woonstalhuis
verloochende zich dus niet, maar
werd aangepast. Soms bleven de
mestdeurtjes in de schuur nog zitten,
terwijl het vee allang was opgeruimd.

Traditie als vormgevend
principe
De ontwikkelingen in onze traditionele boerderijbouw zijn door de
geschiedenis heen bepaald geweest
door de bouwkundige vaardigheden
van de in de directe omgeving aanwezige ambachtslieden, het bereikbare
bouwmateriaal en de mogelijkheden
van de boer voor wat betreft zijn
bedrijfsvoering en bewoning. Uit dit
alles kwam een traditie voort, die
langs lijnen van geleidelijkheid verliep
en die uiteraard in hoge mate werd
bepaald door de utiliteit van het
bedrijf en het daarmee samenhangende woongemak van het
boerengezin. Het was de traditie en
het vakmanschap die de marges van
de bouw van een boerderij voorschreven; een bouwmeester kwam er
alleen aan te pas bij zeer rijke boeren
of in het geval van landgoedeigenaren
of pachtheren uit de stad.
Bij oude boerderijen is dan ook in
verreweg de meeste gevallen nauwelijks sprake van architectuur. Stijlkenmerken uit de stedelijke cultuur
en innovaties op het gebied van
de bedrijfsvoering werden slechts
geleidelijk overgenomen en in de eigen
boerse tradities vertaald, vaak nadat
ze bij de stedelijke en landelijke elite
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hadden afgedaan. Waar luiken en een
roedeverdeling van de ramen in de
stadswoonhuizen en in de landhuizen
van de rijke buitenlui al lang uit de
tijd waren, bleven ze bij de boeren
nog steeds bestaan. Toen eenmaal
om goede redenen het vee vanuit de
oertijd met de kop naar de buitenkant
van de stal was geplaatst, dan was
daarmee een traditie ontstaan,
waaraan tot in de twintigste eeuw niet
meer viel te tornen.
Het zijn deze eigenaardigheden die de
grote variatie in ons land aan streektradities hebben mogelijk gemaakt.
Waar de bouw van ker- ken, kastelen,
paleizen, raadhuizen, molens en
stadswoonhuizen binnen veel grotere
arealen dezelfde signatuur te zien
geeft, komen bepaalde typen boerderijen soms slechts binnen één dorpsareaal voor, zoals bijvoorbeeld in
Staphorst-Rouveen.

De ontwikkelingen in
hoofdlijnen
De wortels van de Nederlandse boerderijtradities zijn tweeërlei.
Reeds van vóór het begin van de
jaartelling was op de Fries-Groningse
zeeklei sprake van een woonstalhuis
met een woongedeelte en met een
stalgedeelte, waarin het vee in boxen
met de koppen naar buiten stond
opgesteld ter weerszijden van een
mestgang, waarlangs de mest vrijwel
dagelijks werd afgevoerd. Voor deze
weidebedrijfjes was dit verreweg de
meest voor de hand liggende opstelling: de mest hoefde niet te worden
opgespaard, omdat er maar een zeer
gering akkerareaal op de randen van
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de terpen mogelijk was. Het ging
primair om de melk en het vlees.
Dit woonstalhuisje, dat reeds in de dertiger jaren van de vorige eeuw door de
archeoloog Van Giffen was ontdekt bij
het afgraven van de terp van Ezinge,
geldt in grote lijnen als de oorsprong
van alle boerderijontwik kelingen in
Friesland, Groningen, Noord-Holland
benoorden het IJ en de Waddeneilanden. Bij alle ontwikkelingen is de
opstel ling van het vee met de kop
naar buiten steeds een vast kenmerk
gebleven.
In het hele kustgebied vanaf NoordHolland tot aan de kust van de Weser
bleef bij alle veranderingen in deze
Friese-huisgroep een grote mate van
continuïteit in de bedrijfsvoering
bestaan: de veeteelt als hoofdvorm van
het bedrijf. Pas veel later in de achttiende eeuw groeide binnen dit areaal
vooral in Groningen de akkerbouw.
Bijna in alle gevallen heeft zich bij de
ont wikkelingen een integratieproces
voltrok ken, waarbij het oorspronkelijke lage, langwerpige woonstalhuisje
samengroeide met de ernaast gelegen
hooiberg of hooischuur. Zo ontstond
de Noordhollandse stolpboerderij, de
Fries-Groningse kop-hals-rompboerderij en de stelphoeve en tevens de
Groningse Oldamsterhoeve, die uit
het Duitse Oost-Friesland afkomstig
was. Alleen de Waddeneilanden,
buiten Texel, hebben een eigen type
gemengd bedrijf ontwikkeld.

Hallehuis
Elders ontstond in de Middeleeuwen
een boerderijtype met een boot-

vormige plattegrond, die zich gedurende de late Middeleeuwen op de zandgronden, in het rivierengebied en in
het Zuidhollands-Utrechtse veenweidegebied ont wikkelde tot het zogenaamde hallehuis, een boerderij met een stevige gebintconstructie die een korte,
brede boerderij mogelijk maakte,
waarin wonen, werken en stal ling op
een zeer praktische wijze konden
worden ondergebracht. Het woongedeelte en de stal bevonden zich beiden onder een zijdelings laag aflopend
dak en waren georiënteerd op de korte
gevels aan vóór en achterzijde.
Uit dit basistype ontwikkelde zich in
de achttiende en negentiende eeuw,
dank zij de latere toepassing van baksteen, in veel gevallen een lang werpige
boerderij met hogere zijmuren die
vooral in het woongedeelte de moerbalken en dakstoel droegen. Daarbij
gingen zowel de stal als het woongedeelte zich steeds meer op de
zijgevels oriënteren. Typerend voor
deze ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld
de boerderijen in het Gooi, StaphorstRouveen, Noord-Brabant en MiddenLimburg. Van oorsprong hadden deze
gemengde bedrijven een potstal, waarin de mest van de koeien werd verzameld, en vermengd met strooisel en
plaggen, en enkele keren per jaar uitgeriekt en op de akkers uitgestrooid.
Kenmerkend is ook de ontwikkeling
van weidebedrijven in bijvoorbeeld
Zuid-Holland, Utrecht, de Langstraat
en het Kampereiland. Daar voegde de
basisvorm van het hallehuis zich
volledig naar de eisen van het
weidebedrijf.

Op de lössgronden van Zuid-Limburg
ontwikkelde de in de Middeleeuwen
voorkomende bootvormige boerderij
zich niet tot hallehuis, maar tot het zo
kenmerkend binnenhoftype. De akkerbouw ging namelijk op deze vruchtbare en relatief makkelijk te ploegen
bodem al overheersen tussen  en
, met als gevolg dat er steeds meer
bijgebouwen nodig waren, die via een
integratieproces in het heuvel land via
een L-vorm en U-vorm konden uitgroeien tot een binnenhofboerderij.
Zo’n compacte vorm was nodig in het
geaccidenteerde terrein, waar een langwerpige vorm zeer onpraktisch zou
zijn.

Met de klok mee boerderijen
uit: Noord-Holland, Friesland,
Drenthe, Groningen,
Noord-Brabant, Limburg en
Zeeland.
Foto’s: Sjef Hendrikx en
Ton Fischer

Vlaamse schuur
Gaat men evenwel via de noordelijke
lössgronden van België in de richting
van West-Vlaanderen, dan blijken in
de steeds vlakker wordende omgeving
steeds meer alleen in de lengte uitgebouwde boerderijen voor te komen.
In de oudste delen van Zeeland,
Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren,
kwam deze eenbeukige, lange boerderij ook voor, maar werd al spoedig
overvleugeld door twee- en driebeukige dwarsdeelschuren, die bij het
verdere inpolderingsproces van de
Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden
zo kenmerkend zijn geworden voor de
Zeeuwse boerderij-ontwikkeling. Bij
dit alles hebben Vlaamse kloosters een
belangrijke rol gespeeld. Aan hen danken we ook de zogenaamde. Vlaamse
schuur, die wordt gekenmerkt door
een zijlangsdeel en die kan worden
gezien als een boerse variant van de
Premonstratenzer en Cistercienzer
kloosterschuren.

De Vlaamse schuur heeft zich na de
Middeleeuwen sterk uitgebreid in
Noord-Brabant en is zelfs deel gaan
uitmaken van Limburgse binnenhofboerderijen en de weidebedrijven
van de westelijke Langstraat en de
Zuidhollandse eilanden. Ook in het
akkerbouwgebied van NoordwestBrabant komt hij overal voor in een
aangepaste vorm, vaak los van het
woonhuis, net als in Zeeland met de
Zeeuwse schuur het geval is.

traditionele boerderijen, die ons land
nog steeds rijk is. Tot dusver is daar
echter bijzonder weinig aandacht aan
gegeven, noch op wetenschappelijk
terrein, noch in het onderwijs, noch
in het beleid, de plannenmakerij of
de monumentenzorg. Het is daarom
te hopen, dat de extra aandacht, die
op allerlei niveaus in het jaar 
aan dit onderwerp wordt gegeven,
een bijdrage mag leveren aan meer
aandacht voor een zorgvuldiger
behoud.

Tot slot
De bovengeschetste ontwikkelingen
mogen een globale indruk geven
van de bijzonder rijke variatie aan

Dit artikel verschijnt ook in het tijdschrift van
de historische vereniging Rheden-Rozendaal.
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De boerenstand in de Middeleeuwen

moeite kon iedereen
Metgevoed
worden

Boerderij en hof op de ‘Kaart van de landerijen
van het Catharinegasthuis onder Alphen in de
polder Steekt’ (-).
Uit: J.J. Voskuil, Van vlechtwerk tot baksteen

Charlotte Broer

Gedurende vrijwel de gehele Middeleeuwen en zeker rond het jaar

kunnen voeden, moesten daarbij veel mensen worden ingeschakeld.

boerderij houden, maar kregen allerlei
zware verplichtingen opgelegd:
betalingen en diensten. Ook moesten
ze een deel van hun erfenis aan de
heer afstaan. Zonder diens
toestemming mochten ze niet van hun
land vertrekken of trouwen.

Want de opbrengst van de landbouw en de veeteelt was heel klein.

Onvrije arbeiders

1000 bestond het grootste deel van de bevolking uit mensen die het
land bewerkten en het vee teelden en verzorgden. Om iedereen te

Met veel moeite kon iedereen gevoed worden. Vaak ging het mis door
misoogsten en ziekten onder het vee. Er stierven dan veel mensen van
de honger en vaak waren dat juist degenen die het land bewerkten.

Wie waren deze landbouwers en hoe
leefden ze? Dat is niet zo gemak kelijk
te zeggen. Je kunt ze niet onder één
noemer vangen. Er laten zich in het
algemeen gesproken drie hoofdgroepen onderscheiden: vrije boeren,
onvrije boeren en onvrije arbeiders.

Vrije boeren
De vrije boeren konden in een
eigen boerderij wonen, eigen grond
bezitten en eigen vee. Ze konden die
goederen ook ‘houden’ van een ander
in een verhouding die de persoonlijke
vrijheid niet ophief. Wel moesten dan
aan die ander lasten in geld en natura
betaald worden en diensten worden
verricht.
Vrije boeren konden gaan en staan
waar ze wilden, ze konden vrij
goederen, waaronder land, kopen
en verkopen en aan hun erfgenamen
nalaten. Ook mochten ze trouwen
met wie ze wilden. Maar de groep
van vrije boeren was rond het jaar
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 niet groot. Want het was in de
omstandigheden van toen als kleine
boer heel moeilijk om vrij te blijven.

Domeinen
Onvrije boeren
In de voorgaande eeuwen waren vele
vrijen onvrij geworden. Soms waren ze
met geweld onderworpen, maar ook
gebeurde het wel dat ze zich uit eigen
beweging aan een heer ‘opgedragen’
hadden. De reden waarom vrijen zich
opdroegen had, met name tijdens de
Noormannenaanvallen, te maken met
de behoefte aan bescherming. Maar
ook om economische redenen droegen
boeren zich op.
Ze hadden, als ze zich opgedragen
hadden aan een heer, recht op
bescherming en ondersteuning, maar
waren hun persoonlijke/juridische
vrijheid kwijt. Ze mochten hun
Afbeelding van een boerenfamilie aan de
maaltijd (circa )
Uit: Het dagelijks leven in de Middeleeuwen
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De derde hoofdgroep die boerenwerk
deed, bestond uit mensen zonder eigen
landbezit. Ook zij waren onvrij en
werkten voor hun heer. Soms woonden
ze in een hutje, maar vaak sliepen ze
in de stallen of schuren. Ze waren
volledig overgeleverd aan de genade
van de heer. Soms was dat een grote
heer of een kerkelijke instelling, maar
het kon ook een vrije boer zijn uit de
eerste groep.

Veel mensen uit de tweede en de
derde groep werden aangetroffen op
de domeinen, de landgoederen van
heren. Die domeinheren konden

geestelijken zijn of leken. Wanneer het
geestelijken waren, ging het meestal
om een instelling, een klooster of een
belangrijke kerk.
Zo’n domein kon uit twee delen
bestaan. Het eerste was een grote
boerderij, de hoofdhoeve, met
bijbehorend land. Die hoeve
werd rechtstreeks voor de heer
geëxploiteerd. Daar werkten van de
vroege ochtend tot de late avond de
onvrijen uit de derde groep onder
leiding van een ‘meier’.
Het andere deel van het domein
bestond uit boerderijen met bijbehorend land van onvrije boeren uit de
tweede groep. Die moesten een deel
van de opbrengst van hun bedrijf
afstaan aan de domeinheer. Ook
moesten ze bepaalde dagen van het
jaar op de hoofdhoeve en het daarbij
behorende land komen helpen. Dit
werd allemaal geregeld door de meier
van de heer.
De adel en de geestelijkheid hadden in
het algemeen diepe minachting voor
de boeren. In hun ogen waren ze niet
aleen dom, maar ook door en door
slecht. Ze werden bijna beschouwd als
dieren. Toen boeren aan hertog Radulf
van Normandië verbetering van hun
lot kwamen vragen, liet hij ze voor een
deel ‘afmaken’ en voor een ander deel
gruwelijk verminken om duidelijk te
maken dat hij niet met zulke verachtelijke wezens wilde onderhandelen. Boeren moesten voedsel en
grondstoffen produceren, daarvan een
groot deel afstaan aan de edelen en de
geestelijken, en verder hun mond
houden.

Ontginningen
Ondanks de onderdrukking van de
boeren door de adel en de geestelijkheid, is hun positie geleidelijk toch wel
verbeterd. De Noormannen waren als
aanvallers nagenoeg verdwenen, zodat
er meer rust in het land gekomen
was. Hierdoor, en door nieuwe
landbouwtechnieken, werden de
opbrengsten van de landbouw groter.
Er kon nieuw land in ontginning
genomen worden, dit wil zeggen dat
woest land werd omgezet in bouwof akkerland. Ook leefde de handel
op, er ontstonden weer markten en
het geld ging een grotere rol spelen.

De verplichtingen van de boeren
werden langzamerhand minder
zwaar. Soms werden de diensten
omgezet in betalingen, in goederen
of in geld. Omdat de waarde van het
geld verminderde, werden ook deze
betalingen op den duur lichter.
Er bestond een wisselwerking
tussen de groeiende bevolking en
de uitbreiding door ontginning
van de nederzettingen en het land
dat bestemd was voor de landbouw
en de veeteelt. Aanvankelijk
gebeurden de uitbreidingen van de
landbouwgronden op kleine schaal.

23

Op deze miniatuur is een met vlechtwerkwal omheide boerderij
weergegeven. De palen van de vlechtwerkwand rond de schapenstal zijn nog ingegraven. Op het erf rond de boerderij staan enkele
bijgebouwen, zoals een schapenstal, een bakhuis, bijenkorven en
enkele werktuigen.
Uit: J.J. Voskuil, Van vlechtwerk tot baksteen

duur een welvarende, vrije boerenstand
voortgekomen. Om ze voor het
moeizame ontginningswerk te porren,
moesten de voorwaarden wel gunstig
zijn. Behalve de geringe cijns hadden
ze nog wel andere ver plichtingen,
maar die waren draaglijk. Deze boeren
waren in het algemeen vrij om te gaan
en te staan waar ze wilden en ze
mochten de in cultuur gebrachte
grond vrij verkopen of aan hun
efgenamen nalaten.

De ontginningen sloten aan bij de
bestaande dorpen en hun bouwland.
Vaak ging het om kleine, blokvormige
percelen, die door middel van een
hout wal, een heg of een sloot werden
afgebakend.

Sloten gegraven en dijken
aangelegd
Maar al vóór het jaar  begon
men in sommige gebieden, ook in
onze streken, de ontginning op
grotere schaal en systematisch aan
te pakken. De monnik Alpertus van
Metz, die schreef omstreeks ,
vertelt dat een groep Friezen hun
oude woonplaats had verlaten en
zich onder bescherming had gesteld
van een voorzaat van de graven
van Holland, de West-Friese graaf
Dirk ii. Ze hadden zich gevestigd
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in het Merwedewoud in de buurt
van Vlaardingen en vielen daar de
kooplieden lastig die langs kwamen
varen.
Later had de graaf hun ieder een kavel
gegeven om te ontginnen. Er werden
sloten gegraven en dijkjes aangelegd,
wat wijst op een gezamenlijke aanpak
om het eertijds woest en onbewoond
gebied productief te maken. Voor de
hun toegewezen percelen moesten de
ontginners jaarlijks een klein bedrag,
een ‘cijns’, betalen.

Nieuwe welvarende
boerenstand
Ook de bisschop, geestelijke instellingen en edelen gaven op deze manier
woeste grond ter ontginning uit. Uit
deze kolonisten-ontginners is op den
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De ontginningen werden zeer systematisch opgezet, met percelen van
gelijke breedte, meestal uitgezet langs
een dijk en een vaart. De kavels die de
boeren ter ontginning kregen, zijn nog
steeds in het landschap herkenbaar.
Het zijn vooral de lange stroken met
sloten ertussen, die vooral in het
Utrechts-Hollands veengebied, het
tegenwoordige ‘Groene Hart’, voorkomen. De boerderijen staan vrijwel
altijd op de kop van de kavels.
Aanvankelijk konden de percelen nog
gebruikt worden als akkerland. Maar
door de ontwatering zijn ze ‘ingeklonken’ en tegenwoordig zijn ze vooral als
weiland in gebruik. Door de toename
van de bevolking en het intensievere
grondgebruik van de moderne mens
wordt dit eeuwenoude, monumentale
landschap vooral in het westen en
midden van Nederland steeds meer
bedreigd.

worden geïmpor teerd, al leverden de
restanten van oude Romeinse burchten
en hun bebouwing nog wel steen voor
hergebruik. Het zelf bakken van steen
was na de Romeinse tijd in onbruik
geraakt en zou pas weer vanaf de
twaalfde eeuw opnieuw ontdekt worden. Voor de import was de zachte
tufsteen uit de Eifel populair. Deze
werd per boot over de Rijn aangevoerd. Het spreekt voor zich dat
dergelijke natuursteen daarom een
zeer kostbaar bouw materiaal was.
De belangrijkste stenen kerken stonden in Utrecht, waar de bisschop
woonde. Ook sommige andere belangrijke plaatsen hadden rond het jaar
 al stenen kerken. Maar de
meeste kerkjes zullen van hout zijn
geweest. Ze zijn allemaal verdwenen
en vervangen door stenen kerken.
Soms worden bij opgravingen nog
resten van hun houten voorgangers
aangetroffen.

Houten boerderijen
De meeste mensen woonden in huizen
van hout. De huizen bestonden uit een
geraamte van palen, dat het dak droeg.
Dit dak was bedekt met riet of stro.
De wanden bestonden uit takken die
met leem bestreken waren. Ramen
waren er niet; alleen enkele lichtopeningen. Een schoorsteen ontbrak.
Midden in het huis werd een vuur
gestookt, waarvan de rook door gaten
in het dak naar buiten steeg.

Gebouwen

Wanneer er vee was, leefde dit, zeker
in de winter, meestal onder hetzelfde
dak, in een afgescheiden deel van
het huis. De armsten woonden in de
schuren en stallen van de heer of, half
onder de grond, in hutjes van plaggen
of takken en bladeren.

Rond het jaar  waren vrijwel alle
gebouwen van hout. Alleen sommige
kerken en een enkel huis van een edelman waren uit steen opgetrokken. Dat
was natuursteen, die van elders moest

Er was in de huizen nauwelijks meubilair; wat krukjes en een tafel. Ook
eenvoudige werktuigen, zoals weefgetouwen, waren wel aanwezig. Soms

één of meer kisten om goederen in op
te slaan en om op te zitten. Daarnaast
bevonden zich grote voorraadpotten
van aardewerk en kleinere drinkpotten
en schalen in huis. Gegeten werd er
met houten lepels uit houten nappen.
Verder waren er messen. Vorken
werden niet gebruikt.

Het dagelijks leven
Veel meer dan nu werd het leven
bepaald door het ritme van dag en
nacht en de seizoenen van het jaar. Dit
was vooral voor de boeren het geval.
Gedwongen door het klimaat werden
op vaste tijden van het jaar de
verschillende werkzaamheden verricht.
Ook enkele maanden van het jaar
werden naar die werk zaamheden
genoemd. Januari was de louwmaand,
dit wil zeggen de looimaand, omdat
dan de huiden van de in november
geslachte dieren werden geprepareerd.
Juli was de hooimaand, augustus de
oogstmaand, oktober de zaaimaand of
wijnmaand en november de slachtmaand. We vinden deze werk zaamheden terug op de kalenders als
afbeeldingen bij de verschillende
maanden.
De mensen leefden van wat het
land opbracht. De domeinen, de
landgoederen van de kerk en de
adel waarop de meeste boeren
leefden, waren voor een groot deel
zelfvoorzienend. Dat gold niet alleen
voor het voedsel, maar ook voor
de kleding, de huizenbouw en de
verwarming van de huizen.

Handel
Maar er werden niet alleen opbrengsten uit de eigen streek verbruikt en
geruild. Het staat vast dat er goederen
van heel ver zijn aangevoerd, zoals
specerijen uit het Oosten, wijn uit het
Zuiden, pelzen uit het Noorden. Het
waren producten die alleen weggelegd
waren voor de welgestelden. Maar er
was wel degelijk een markt voor.

Van groot belang was de handel in
zout, omdat dit als conserveringsmiddel gebruikt werd. Op verschillende plaatsen langs de Nederlandse
kust werd het zoute zeewater opgevangen in gegraven kommen en door
de wind gedroogd.
Het vervoer van goederen vond vooral
per schip plaats. De wegen uit de
Romeinse tijd waren verwaarloosd en
nieuwe verharde wegen waren er in de
voorbije eeuwen niet aangelegd. Het
hoeft daarom niet te verbazen dat de
belangrijkste nederzet tingen gelegen
waren aan het water.

Geld- en markteconomie
Geleidelijk ontstond er een lokale
en regionale markt voor de gewone
dagelijkse dingen. Boeren die er
in slaagden hun productiviteit te
verhogen, gingen dat deel van de
opbrengst dat ze zelf niet nodig
hadden, naar de markt in de buurt
brengen om te verkopen.
Deze ontwikkeling betekende enerzijds dat er mensen waren, die zich
niet meer direct met de voedselproductie bezig hoefden te houden,
maar voedsel konden kopen en zich zo
op andere activiteiten konden richten.
Anderzijds kregen de boeren door de
verkoop van producten de beschikking
over geld, waarmee ze meer
gespecialiseerde producten konden
kopen. Geleidelijk ontwik kelde zich
daardoor een geld- en markteconomie
en werden allerlei processen als
specialisering, arbeidsdeling,
professionalisering, maar ook de
daarmee verband houdende stadsvorming in gang gezet. Al deze
ontwikkelingen zouden zonder de
landbouw en ten dele ook de veeteelt
als basis en als motor nooit hebben
kunnen plaatsvinden.
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Jeanette Peters

Het huishouden van mijn moeder
Het leven van de huisvrouw in

‘Traditie’ herinneringen op aan

aan. Uit? Met behulp van kranten,
pook en as-la en ten koste van vuile
handen gingen de slakken en de as in
de vuilnisbak en de nog ongebrande
kolen terug in de kolenkit. Nieuwe
kranten in de kachel, aanmaakhoutjes
erop en als die goed brandden: een
dun laagje kolen. Als dat doorbrandde
(te zien door die kwetsbare en
beroete mica-ruitjes) nog een laagje
kolen en nog meer... tot de onderste
laag eindelijk stevig gloeide of
doorbrandde, wat te regelen was
met schuiven die de luchttoevoer
bepaalden. Met teveel haast, te weinig
houtjes of slechte kolen kon je na
een uur ellende alles gaan herhalen.
Was de kachel ’s morgens nog aan,
dan was het een kwestie van even
goed oppoken, aan het beweegbare
rooster schudden om de dode as
te verwijderen en hopen dat het
overgebleven vuur krachtig genoeg
was om het volgende laagje kolen te
doen opvlammen.

haar jeugd.

Zeil met een matje

de jaren vijftig speelde zich af
in bestaande kaders. Er waren
veel regels en ook was er
sprake van onderlinge sociale
controle. Het huishouden
was veel ambachtelijker dan
tegenwoordig. Er was altijd
genoeg te doen en de roep om
zelfontplooiing klonk nog niet
luid. Jeanette Peters haalt de
komende vier nummers van

De behuizing in de jaren vijftig was
sober en eenvormig. Keukens hadden
nog overal een granieten aanrechtblad,
zoals alle wc’s in de steden
onveranderlijk waren voorzien van
een stortbak met een lange ketting.
Centrale verwarming was in de meeste
woonhuizen niet te vinden. Als die
er wel was, dan werd de enorme
kachel in de kelder nog gestookt met
steenkool, net als de ‘gewone’ kachels.
Maar eigenlijk werd in zo goed als
ieder huis gewoon een kolenkachel
brandend gehouden in de winter. Dat
was vaak de enige warmtebron in het
huis en een heel gedoe!
’s Morgens waren er twee mogelijkheden: de kachel was uit of nog
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Vaste vloerbedekking werd nog niet
vaak gelegd en parket lag alleen in
de duurdere huizen. De gewone
man had zeil met kokosmatten in de
woonruimtes, een iets welgestelder
gezin beschikte over linoleum met
een vloerkleed. In de slaapkamers lag
zeil met een kleine mat voor het bed.
Dun zeil nam vaak de plaats in van
tafellinnen. Het lag over de keukenof eettafel en met één haal van de
vaatdoek was het weer schoon.
Tja, die vaatdoeken. Je kon ze kopen,
maar dat werd nauwelijks gedaan.
Bijna overal waar ik kwam, net als bij
onszelf, werd afgeschreven linnengoed
gebruikt voor vaatdoeken en/of
poetslappen, net als het stukgewassen
katoenen ondergoed, dat vaak als
zodanig nog zeer herkenbaar was.

Meestal was de moeite genomen om
het elastiek en het kruis uit die oude
onderbroek van oma te knippen, maar
soms ook werd het geheel gebruikt,
inmiddels vol met scheuren en gaten
van zijn nieuwe bestaan.

IJsbloemen op de ramen
Er waren meestal twee woonkamers
in huis: de voor- en de achterkamer.
Of: de zit- en de eetkamer. Maar
ik kende nauwelijks mensen die de
zitkamer ook in gebruik hadden,
behalve bij hoogtijdagen. De eetkamer
was de eigenlijke woonkamer. Of men
huisde voornamelijk in de keuken. De
winters leken toen veel kouder, want
er was meestal maar één warmtebron
aan in huis, in de woonkamer of in
de keuken. Dus na een paar nachten
vorst was het verder overal in huis
ijzig koud, met ijsbloemen op de
ramen en steenkoud beddengoed.
Die kou werd dan bestreden met een
kruik in bed. Nog niet de rubberen
zak, maar metalen kruiken in een
sok. Of, bij gebrek aan voldoende
kruiken, heet water in een lege fles,
eveneens in een sok. En de meisjes
en vrouwen droegen ’s winters, over
de toch al stevige onderbroek, een
dikkere, flanellen onderbroek en over
het onderhemd ging nog de borstrok.
Geen wonder dat po’s nog veelvuldig
gebruikt werden, want het was een
hele klus om in de nacht het donkere
en vooral steenkoude huis door te
gaan naar die ene wc, die meestal ook
nog op zijn verst van de slaapkamers
verwijderd lag.

In de teil
Badkamers waren in de goedkopere
woningen natuurlijk afwezig. In het
hele huis was vaak maar één kraan: die
in de keuken en soms was er nog één
in één van de slaapkamers. Maar af en
toe moest er meer gedaan worden dan

Een groot deel van de week was de huisvrouw bezig met de was.

een natte washand. Bij ons gebeurde
dat als bij zovelen: iedereen ging in de
grote zinken wasteil. De kachel werd
die avond flink opgestookt en grote
ketels water werden op het gasfornuis
warm gemaakt. Eerst de kinderen.
De jongen alleen en daarna de beide
meisjes samen. Alle drie in hetzelfde
water. Tenslotte beurtelings de ouders.
De waterdamp, het gesleep met
schoon en vuil heet water, het gebukte
schoonboenen en tussendoor het
kindergekrijs, van plezier én van ‘zeep
in mijn ogen!’ Niemand zag in die tijd
één van de anderen bloot.

Maandag wasdag
Moeders waren in die tijd huisvrouw
en dat ook uitsluitend. Zorgend voor
man en kinderen en altijd thuis.
Ik kende in al die jaren maar één
uitzondering: de gescheiden moeder
van een schoolvriendinnetje, die
werkte voor de kost. Echtscheiding
was een nog zo onbekend begrip,
dat die moeder alleen daarom al een
regelrechte bezienswaardigheid voor
me was. Natuurlijk hadden vrouwen
banen, maar vanaf hun trouwdag
bleven ze thuis, punt uit. Werkster
zijn, dat kon nog wel. Dat waren
meestal getrouwde vrouwen, die
de uren zelf konden bepalen. Een
huisvrouw had haar handen in die
tijd trouwens echt wel vol aan het
huishouden.

Aan de was bijvoorbeeld. Elke maandag was het in heel Nederland wasdag.
En daar kwam nogal wat bij kijken in
die tijd. Onze wasmachine stamde
waarschijnlijk nog uit de dertiger
jaren. Een grote ronde houten kuip,
met daaronder een dragende stellage
met een motor. Een loodzwaar geheel
en onmogelijk om elke week te verplaatsen. Daarom had de wasmachine
dan ook zijn eigen plek: buiten onder
het balkon, want binnen was nergens
plaats voor dat bakbeest.
Eerst kwam de witte (kook)was.
Na het wassen ging elk laken, elke
handdoek en elke zakdoek door de
wringer, die bovenop de kuip zat
gemonteerd. Die kon het meeste sop
alvast uit het wasgoed wringen. In
datzelfde sop van de witte was, ging
dan de bonte was. Slinger, slinger en
eveneens door de wringer halen. Sop
afvoeren via de aftapkraan onderaan
de kuip. Door een aanwezig putje?
Anders maar met emmers. Volgde
de tweede gang: het spoelen. Witte
was, wringer, bonte was, wringer,
water afvoeren. En nog een tweede
keer spoelen: witte was, wringer,
bonte was, wringer, water afvoeren.
Tussendoor blauwsel aan het
spoelwater van de witte was toevoegen
en stijfselwater in een emmer
klaarmaken, voor de tafellakens,
schorten, overhemden en dergelijke.

De schone was, als het even kon,
ging op de bleek, vóórdat die werd
opgehangen; buiten, of als het regende
en in de winter: aan lijnen, dwars door
de keuken. Allerlei kleingoed hing
op het houten rekje rond de kachel.
Wasdag, dat róók je vooral!

Ingevocht strijkgoed
En de volgende dagen: strijken. Alles.
Ook handdoeken, ook slipjes (die
destijds de naam ‘directoire’ hadden
én verdienden, want het waren forse
kledingstukken), ook lakens en slopen.
Strijken met een elektrisch strijkijzer,
dat al wel, maar nog loodzwaar. En
ook hier: het kon aan of uit, dus erg
oppassen voor een te hete bout, dat gaf
schroeivlekken. Maar met een teveel
afgekoelde lukte het ook niet. De hitte
werd bepaald door het sissen van een
paar druppels water op de strijkzool,
maar dat deed je niet eens. Snel een
natte vinger erlangs of even erop
spugen werkte ook.
Bij het strijkgoed lagen veel dingen
die waren ingevocht en daarna
stijf opgerold om ze gegarandeerd
kreukvrij te kunnen strijken: de
schorten, slopen, het tafellinnen.
Nu is dat stoom, maar toen waren
het in water gedoopte vingers die de
druppels opbrachten. Door daarna het
strijkgoed stijf op te rollen trok het
vocht gelijkmatig in de vezels.
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De grote schoonmaak
Twee keer per jaar kwam de
terugkerende stress in zicht van de
grote schoonmaak: in de lente en,
minder intensief, in het najaar. Vooral
de voorjaarsschoonmaak was berucht:
overal werkten de vrouwen zich uit
de naad. Rode hoofden, waaromheen
een sjaal of theedoek geknoopt (om de
permanent te beschermen tegen het
overvloedige stof).
Pasen was hét voorjaarsfeest en dus
de mijlpaal. Alles in huis moest voor
die tijd van de plaats zijn geweest. En
‘alles’ betekende: álles! Elke ruimte
in huis werd onder handen genomen.
Alles wat los zat, moest eruit om
te kunnen afstoffen, zwabberen,
schrobben, vegen, boenen, poetsen,
dweilen, wassen, kloppen, zuigen,
schuren, luchten, repareren, verven
en witten, om daarna alles, weer
helemaal schoon, terug op zijn plaats
te dragen. Tot en met de zolder en de
kelder. En al die tijd stond het hele
huis op zijn kop, want wat uit die ene
ruimte kwam, moest zolang in een
andere gestouwd worden. En tijd om
fatsoenlijk te koken was er eigenlijk
ook niet, dus binnen de kortste keren
liep het hele gezin gefrustreerd rond.
‘Ik ben al begonnen. En jij?’ was een
tekst waarvan iedere huisvrouw in
het voorjaar feilloos begreep waar die
ander het over had. Hoe kon je in zo’n
sfeer ooit zeggen: ‘Ik niet nee, en dat
ben ik ook niet van plan.’
Pasen was ook het moment waarop de
winterkleren werden ingewisseld voor
de zomerkleren. Wassen, laten
stomen, repareren, stijven, strijken.
Of nieuwe gaan kopen, omdat de
kinderen inmiddels uit kleren of
schoenen waren gegroeid. Dat kwam
er dan ook nog eens bij, in die toch al
drukke voorjaarstijd: kleren en schoenen gaan kopen. Met Pasen werden de
nieuwe of hervonden zomerkleren
weer voor het eerst gedragen. Veel te
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koud was het dan meestal voor dat
nieuwe goed, want Pasen valt in maart
of april en die nieuwe witte schoenen
waren nog geen gezicht bij
wolkbreuken, nacht vorst en twaalf
graden. Dus moesten, met name de
vrouwen, bijna elk jaar de keuze
maken: toch weer in hun oude klofje
naar de kerk of bibberen en misschien
voor gek lopen, om thuisgekomen snel
die oude, warme trui weer aan te trekken. Elke keuze betekende automatisch meesmuilende blikken van
degenen die de ándere keuze hadden
gemaakt. En in de vijftiger jaren was
dat erg.

Stoppen en mazen
Er was altijd wel een nuttig werkje te
verrichten! En wilde de huisvrouw wel
eens even zitten en uitrusten dan
moest ze toch eigenlijk wel doende
zijn met naald en draad, met breinaalden en haakpennen.
Zo werden van de overhemden de
manchetten en boorden gekeerd, als
de rest nog goed was. Een gat in een
trui of vest werd gemaasd, gaten in
sokken gestopt en ondergoed versteld.
Daarnaast werd van alles geborduurd:
kussens, lakens, tafellakens, schorten, jurkjes. Of geknoopt: hele
tapijten van smyrna-wol, vaak
een meerjarenproject. En gebreid
natuurlijk. Van de wol, afkomstig van
een te klein geworden trui, werd een
nieuwe gebreid. Van overgebleven
wolresten kon je nog een borstrok
breien. Soms bestonden die zelfs uit
twee soorten wol, ‘want niemand die
er iets van ziet, het zit toch onder de
kleren’.

Een zelfgemaakte uitzet
Omdat er nog bijna geen televisie
was, kon de huisvrouw al dat soort
dingen mooi ’s avonds bij de radio
doen. Had ze wat om handen. Want
‘ledigheid is des duivels oor kussen’ en
‘een paardentand en een vrouwenhand

staan nooit stil’. Vaak was het nog
gebruikelijk dat de linnenuitzet,
door het meisje in te brengen bij
haar huwelijk, door haarzelf was
vervaardigd, of minstens versierd met
siersteken en borduursel. Twaalf, bij
sommigen vierentwintig stuks van elk:
van handdoek tot vingerdoekje, van
laken tot washandje, van nachthemd
tot ‘lijfgoed’. Maar het was dan ook
bedoeld voor een lang huwelijk en
soms gaf God veel kinderen! Met
name in het arbeidersmilieu was het
zelfs tot diep in de zestiger jaren
gebruikelijk dat meisjes al rond hun
dertiende, veertiende jaar begonnen te
sparen voor hun uitzet. Linnengoed
en bestek hoefden toen al niet meer
met vierentwintig of zesendertig stuks
tegelijk, maar twaalf was toch wel
het minimum. En eenmaal verloofd,
werden ook de meubels successievelijk
aangeschaft en opgeslagen. Als het
huis er dan was, hoefde alles alleen
nog maar op de plaats te worden
gezet.

Plastic emmers en
bakelieten telefoons
De oude tradities en waarden stonden nog hoog in het vaandel, maar
de wereld begon een duidelijke draai
te maken naar een meer comfortabel
leven. Veel nieuwe producten kwamen op de markt. De produkten van
bakeliet bleven bestaan: de radio,
de telefoon, de oude speelplaten en
zelfs zo’n hoorn die een wat dove
oude bovenbuurvrouw aan haar oor
hield om te kunnen verstaan wat
er gezegd werd. Maar daarnaast
kwamen nieuwe producten op. Ik
herinner me bijvoorbeeld de balpen:
het was geen potlood en geen vulpen. De televisie, de koelkast. De
solex. Maandverband. En vooral:
de plastic produkten. Ineens waren
allerlei spullen die voorheen alleen
in aardewerk of metaal te krijgen
waren geweest, nu in kleurig plastic te
koop: emmers, suikerpotjes, bloemen,

De geweckte potten werden trots
in de kelder gezet.

stoelen, schorten, zakjes. En de nieuw
gebouwde V&D bleek een roltrap te
hebben.
Geen voorverpakt en gesneden brood
natuurlijk. Het kon al wel, maar
weinigen maakten er gebruik van,
want het kostte een paar centen meer
en het was te onzuinig gesneden.
Vooral in grote gezinnen werden
dikke ‘pillen’ afgesneden en dan
werden ook nog twee sneden op
elkaar geklemd, met een zuinig likje
margarine en een dun plakje kaas
ertussen. Theezakjes waren nog
onbekend en de koffie werd met de
hand gemalen. Met soda werd toen
veel gedaan; erg vuile was inweken,
aangebrande resten in pannen uitkoken, maar ook wel mee afwassen.
De vaat werd dan spekglad, in die
afwasteiltjes van geëmailleerd ijzer.

met kokend-heet sodawater afgewassen, omgespoeld en omgekeerd op een
schone theedoek neergezet. Zo steriel
mogelijk dus. Die werden dan gevuld
met de kokendhete bonen plus kookvocht, de pot met een weckring werd
verzegeld en gesteriliseerd in een grote
weckketel op het fornuis. Af laten
koelen en trots op de kelderplanken
neerzetten. Daarna nog af en toe
voelen of alle flessen nog steeds dicht
zaten. Eén dag troep, dus wat zou het?
Maar het herhaalde zich bij de
pruimen, aardbeien, kersen, bosbessen,
worteltjes, andijvie en appelmoes. En
dan nog de morellen-op-brandewijn.
Allemaal maar één dag. Het was
belangrijk dat mijn moeder, en later
wij, niet ongesteld waren, want
daarvan gingen de weckflessen open.
Zei men.

De Hollandse pot
Wecken
Na de lente, tot in de herfst, stond bij
ons het huis om nog een andere reden
regelmatig op zijn kop. Mijn moeder
weckte veel en de groenten en fruit
stonden bij ons in glazen weckpotten,
met rubberring gesloten, in de kelder
in het gelid. Als het aanbod van
sperziebonen groot was, betekende dat
op één dag: een grote kist vol bonen in
de keuken, die getopt moesten
worden, gewassen en de kook er over.
Tussendoor werden de weckpotten

En dan moesten er maaltijden bereid
worden. Zo weinig mogelijk uit pak,
pot of blik (andere kant-en-klare
produkten waren niet te koop), want
dat deed een zuinige huisvrouw
niet graag. Bij de meeste mensen in
onze buurt kwamen twee gangen
op tafel: zelfgemaakte soep en een
hoofdgerecht, of hoofdgerecht en
zelfgemaakte pudding. Meestal op
hetzelfde bord, want de gezinnen
waren groot en de afwas dus ook.
’s Zondags waren er vaak drie gangen.

Veel werk dus weer, maar daar
stond tegenover dat het menu vaak
vast stond; dat werd gewoon elke
week herhaald, met kleine variaties.
Dus op maandag bruine bonen met
bloedworst of rolpens, op dinsdag
rode kool met hachee, op woensdag
gehaktbal met andijvie, donderdags
hamlapjes of runderstoofvlees met
spinazie of erwtjes, vrijdags vis met
worteltjes of bietjes, op zaterdag verse
worst met boontjes en op zondag
een karbonaadje met bloemkool.
Alles lang gestoofd, gekookt of goed
doorbakken, want daar hielden we wel
van.
Hoewel de onderdelen afzonderlijk
op tafel kwamen, werden die op het
bord vaak onmiddellijk gestampt
en door elkaar geroerd. Met mes en
vork eten deden de gewone Nederlanders nog nauwelijks, dus als alles
dooreen gehusseld en het vlees alvast
klein gesneden was, kon je de warme
maaltijd met slechts een vork te lijf,
of met de lepel van de soep. Vaak
werden alle gangen van hetzelfde
bord gegeten. Gewoon een kwestie
van goed schoonschrapen! Het was
vanzelfsprekend dat in zo’n eetcultuur
zelden dekschalen op tafel kwamen,
maar dat de pannen op tafel stonden,
op een pannenzetter.
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Kievietseieren zoeken ja of nee?

Kie-oe-wiet...
wiet-wiet
Janneke van der Veer

Het zoeken naar kievietseieren
is een, met name Friese, traditie
die ver teruggaat in de tijd. Wie
vroeger het eerste kievietsei vond,
schonk het aan de koningin,
Tegenwoordig wordt het eerste
ei aan de Commissaris van
de Koningin aangeboden. De
burgemeesters krijgen op hun
beurt het eerste ei dat in hun
gemeente is gevonden. Het
aanbieden van deze eerste
kievietseieren staat symbool
voor het vieren van het begin
van het voorjaar. De traditie van
het eierzoeken kent voor- en
tegenstanders. Dit artikel geeft
een beeld van deze traditie en
van de discussie rond het eieren
zoeken. Een discussie die ook in
kinderboeken een rol speelt.
Illustratie boven: Wim ontdekt drie eieren.
Uit: D. Dijkstra, ‘De jongens van Oudenoord’.
Met illustraties J.H. Isings (Amsterdam )
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Voor veel Friezen is het eierzoeken,
dat in het Fries ljipaaisykjen wordt
genoemd, een ware hartstocht.
De lokroep van de kieviet ‘kie-oewiet...wiet-wiet’ aan het begin van
het voorjaar doet bij vele jonge en
oude Friezen het hart sneller kloppen,
waarna zij gewapend met polsstok,
kijker en pet het veld intrekken. Hoe
het daarbij precies toegaat wordt
op bijna lyrische wijze door Jan
Kaay beschreven in Hoe zoeken we
kievietseieren. Een korte beschrijving
voor jong en oud over het vinden van
bonte eieren ().
Kaay schrijft dat een eierzoektocht
goed voorbereid moet worden. Over
de noodzaak om een pet mee te
nemen zegt hij: ‘Waarvoor en waarom
die pet? Daarin kun je zo prachtig de
geraapte eieren bergen en raken ze
nooit stuk, of ... je moet al roekeloos
of dom wezen! In zo’n geval straft de
persoon in kwestie zichzelf geducht
en zichtbaar. Want zo’n eierstruif in
je haren en geel afvloeiende riviertjes
langs nek en wangen is tekenend en
beneemt je tevens zeer zeker de illusie,
straks van een kievietseieromelet te
zullen smullen.’
Kaay noemt bij het plezier in het
eieren zoeken zeker niet alleen het
resultaat. Hij schrijft: ‘De blijheid ligt
niet alleen in het feit: huistoe keren
met veel vangst! De voldoening schuilt

vooral in het genot: de vogels te leren
kennen! En dat betekent: trachten te
doorgronden: het instinct, de
gewoonten, de slimheid, hun prachtig
reageren, alsook bewonderen hun
slanke, vlugge, lichaamswending en
bouw, de schat van kleuren, rood de
poten, zwart het kopje en de befkraag,
roestbruin de onderkant van de staart,
de groenen gloed over het zwarte
lichaam, met een zilver-metaalachtige
weerschijn... En dan die onbedorvenheid..., dat alles te samen is heerlijk
om van te genieten... uren aaneen!’
Het is trouwens niet toevallig dat
juist het zoeken van kievietseieren
zo populair is geworden. De kieviet
is immers onder de weidevogels de
soort die het vroegst met het leggen
van eieren begint. Het eerste ei kan
al rond half maart verwacht worden.
Kieviten worden daarom gezien als
echte lenteherauten.

Aanvulling op het menu
De traditie van het kievietseieren
zoeken is al erg oud, maar de exacte
ouderdom is niet vast te stellen. Zeker
is wel dat de in het veld gevonden
eieren in vroeger tijden een welkome
aanvulling vormden op het vaak
eenzijdige menu. In Kieviet tussen pet
en wet () wordt een plakkaat uit
 genoemd waarin vermeld is dat
in Friesland op grote schaal eieren van
onder andere zwanen, kraanvogels,

patrijzen, reigers, waterhoentjes en
roerdompen werden gezocht, geraapt,
gegeten of verkocht. Ook vermeldt het
document dat boeren alleen kievietseieren mochten zoeken en rapen op
hun eigen land.

Rituelen rondom
het eerste ei
Vroeger werd het eerste kievietsei
aangeboden aan het staatshoofd. Deze
traditie dateert uit de negentiende
eeuw. Vóór koningin Juliana, koningin
Wilhelmina, koningin Emma en
koning Willem iii ontving Prins
Willem v al eerste kievietseieren. Het
vroegste jaar, waarvan bekend is dat er
een eerste kievietsei aangeboden is aan
het Koningshuis, is . De eieren
werden lange tijd per post toegestuurd, maar toen koningin Juliana
op de troon zat, mocht de vinder het
ei persoonlijk komen aanbieden. Werd
er eerder een geldbedrag als beloning
gegeven, vanaf koningin Juliana
bestond de beloning uit een groot
paasei, vaak gevuld met kleine eitjes.
In  kwam er echter een einde aan
deze traditie. De koningin besloot
geen eerste kievietseieren meer te
accepteren, omdat het zoeken naar
eieren onder meer tot verstoring

van de nesten van andere broedende
weidevogels zou leiden. In Friesland
leverde dit besluit een gevoel van
onbegrip en miskenning op, te meer
omdat in het vroege voorjaar de
andere weidevogels normaal gesproken
nog niet aan het broeden zijn.
Sindsdien wordt het eerste kievietsei
aan de Commissaris van de Koningin
aangeboden. De vinder ontvangt
daarvoor naast een oorkonde sinds
 de Sulveren Ljip, een ereteken
dat door het Provinciaal Bestuur
wordt geschonken. Eerder ontving de
vinder als dank een bescheiden
geldbedrag of een geschenk. Ook in
de Friese gemeentes krijgt de vinder
een oorkonde na overhandiging van
het eerste in de gemeente gevonden ei
aan de burgemeester.

Regels
Rond het vinden van het jaarlijkse
kievietsei geldt een aantal ongeschreven regels. In Kieviet tussen pet en
wet wordt hierover het volgende
geschreven: ‘Veel eierzoekers denken
dat het tijdstip van de vondst bepalend
is voor de erkenning van het eerste ei.
Een logische gedachte, maar de
praktijk is anders. Volgens een
ongeschreven wet is namelijk het

tijdstip van de melding het belangrijkste.’ Als iemand vermoedt dat hij
het eerste provinciale ei gevonden
heeft, moet hij zo snel mogelijk het
gemeente- of stadhuis bellen. Het is
dan van belang dat de dienstdoende
ambtenaar het tijdstip van de melding
vastlegt. Op de oorkonde wordt
overigens wel het tijdstip van de
vondst vermeld. Een getuigenverklaring is daarbij handig. Via het
gemeentehuis gaat de melding naar
het provinciehuis en dan moet blijken
of het inderdaad om het eerste ei in de
provincie Friesland gaat. Als dat zo is,
wordt alles in gereedheid gebracht
voor de overhandiging van het ei aan
de Commissaris van de Koningin.

In de wet geregeld
Het zoeken van kievietseieren is al
sinds eeuwen wettelijk geregeld. Het
genoemde plakkaat uit  is daarvan een bewijs. Vooral over de periode
waarin naar eieren gezocht mag
worden, bestaan wettelijke regelingen.
Zo biedt de huidige Flora- en
Faunawet de minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij de
mogelijkheid om een periode tussen 
maart en  april vast te stellen, waarbinnen Gedeputeerde Staten ontheffing kunnen verlenen van het
verbod op het rapen van het eieren.
Gezien de beperkingen die worden
gesteld aan de raapperiode beschouwt
de Nederlandse overheid het rapen
niet als een activiteit die wezen lijke
schade toebrengt aan de stand van de
kieviet of aan de stand van andere
weidevogels.

Kijk, in dat bosje moesten we maar eens schuil
kruipen. Nu maar niet te veel bewegen, dan
komen de vogels eerder tot rust.
Uit: Jan Kaay, ‘Hoe zoeken we kievietseieren.
Een korte beschrijving voor jong en oud over
het vinden van bonte eieren’. Met illustraties
van Tjeerd Bottema (Den Haag ).
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Rixt hoopt met het plaatsen
van het bordje ‘Ferbean foar
aisikers’ de jongens uit het
weiland te houden.
Omslag ‘Rixt en de
kievieten’ () met tekst
van Jant Laverman en
illustraties Françoise Trésy

menselijke zijde vooral de intensieve
landbouw een bedreiging vormt voor
beschermde vogelsoorten. Op het
gebied van de weidevogelbescherming
zou de Friese situatie dus liever
beschouwd kunnen worden als de
voorsprong op de achterstand, aldus de
verdedigers van het eieren zoeken.

(Leeuwarden )

De argumenten van de bfvw
hebben zoals het nu lijkt succes
gehad, want de Friese traditie van
het kievietseieren zoeken wordt
vooralsnog niet verboden door de
Europese Commissie.

Kinderboeken

Klacht
Sommige milieu- en natuurbeschermingsorganisaties denken over
dit laatste anders en dit heeft er in
 ertoe geleid dat de Nederlandse
Faunabescherming een klacht naar de
Europese Commissie heeft gestuurd.
Vervolgens is er, ondanks de strakke
regelgeving in Nederland, op basis van
de Europese Vogelricht lijn een
veroordeling gekomen van het
ljipaaisykjen. Voorstanders van het
eieren zoeken, zoals De Bond van
Friese Vogelbeschermings Wachten
(bfvw) hebben hier weer op
gereageerd en zijn in Brussel een pleidooi gaan houden. Volgens de bfvw
gaat men namelijk voorbij aan het feit
dat het ljipaaisykjen niet alleen een
gunstig effect heeft op de kievietspopulatie, maar ook nog op andere
vogelsoorten, zoals de grutto, die
ernstiger in hun bestaan zijn bedreigd.
Eierrapen Friese stijl is immers niet
voor iedereen weggelegd. Wie het wil
doen, moet eerst een persoonlijk pasje
aanvragen en wie betrapt wordt op het
rapen zonder pasje wordt beboet. Met
het geld dat de rapers voor hun
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‘nazorgpas’ betalen, organiseert de
bfvw onder meer educatieve en
beschermingsprogramma’s. Het
zoeken naar kievitseieren gebeurt
bovendien alleen tussen  maart en
 april, terwijl het gros van de kievitskuikens de beste overlevingskansen
heeft wanneer ze rond  mei uit de
schaal komen.

Nazorg
Een belangrijk onderdeel van het
beschermingsprogramma van de bfvw
is de zogenaamde ‘nazorg’. Deze
nazorg houdt in dat na de toegestane
zoekperiode een stokje bij het nest
wordt geplaatst, zodat deze beschermd
is tijdens agrarische werkzaamheden.
Ook wordt gebruik gemaakt van
zogenaamde nestbeschermers. Van de
ongeveer  eierzoekers die er in
Friesland zijn, doen er circa  mee
in de nazorg.
Een en ander maakt volgens de
bfvw dat van een terugloop van het
kievitenbestand in Friesland geen
sprake is. De natuurlijke vijanden
van de kievitseieren zijn vooral de
vos en de kraaiachtigen, terwijl van

De traditie van het eieren zoeken
komt ook voor in enkele kinderboeken. In D. Dijkstra, De jongens van
Oudenoord () met illustraties J.H.
Isings gaan Wim, zoon van de
dorpssmid, en twee smidsknechts
kieviets- en wilde eendeneieren
zoeken voor de paastafel. Wim gaat
naar de lage gras- en rietvelden achter
de bossen, waar hij kievietseieren
verwacht aan te treffen. De eigenaar
van het veld, een goede klant van de
smid, had de dag ervoor al toestemming gegeven om te gaan zoeken.
In eerste instantie komen er echter
meer ongelukken dan eieren. Een van
de knechten springt zo wild over de
sloot dat alle vier de eieren die hij
onder zijn pet bewaart, breken. Bij de
andere knecht blijven de eieren goed,
maar hij krijgt een zware tak in zijn
gezicht. Beide mannen gaan
gedesillusioneerd naar huis.
Wim vindt niet meteen een ei, maar
hij herinnert zich ‘dat de kieviet, om
zijn vijand omtrent de plaats van zijn
nest te misleiden, dikwijls niet recht
van de eieren opvliegt, maar eerst een
eind onder het gras doorschiet en dan
nog op eenigen afstand voor den dag
komt.’ Uiteindelijk vindt hij een nest
met drie kievietseieren. Hij controleert
in de sloot of ze vers zijn. Blijven ze

drijven dan zijn ze vers, zinken ze
dan zijn ze ‘vuil’. Dan hoort hij het
‘Tie... wie!’ van een naderende kieviet.
Wim vraagt zich dan af of de vogel
zelf niet het meeste recht heeft op de
eieren. Bovendien voelen de eieren
warm aan. Ze zullen waarschijnlijk
al bebroed zijn en dan zijn ze niet
meer lekker. Hij denkt: ‘Een heele
teleurstelling voor zoo’n vogel, ‘t nest
leeg te vinden... Maar als ze toch nog
versch waren: een kievitseitje is wel
lekker!’ Hij besluit de eieren terug te
leggen en bedenkt dan nog: ‘Men zegt
wel, dat een vogel niet weer broedt op
eieren, waar de adem van een mensch
overgegaan is, maar ‘t zal wel een
praatje wezen. ‘k Had er toch maar
heelemaal niet aan moeten komen.’

meer mensen zijn die tegen het zoeken
van eieren zijn. De jongens zoeken
zo ingespannen dat ze de boer, die
fel tegen het zoeken is, niet zien.
‘Hij wilde dat men de vogels tijdens
het broeden met rust zou laten.’ Als
de jongens tenslotte een ei vinden
en onder hun pet stoppen, roept de
boer dan ook dat ze het terug moeten
leggen. Sietse die het ei onder zijn pet
heeft, besluit het ei terug te leggen.
Cor en Hielke hebben het allemaal
niet in de gaten. Zij denken dat Sietse
het ei nog heeft. Later legt deze het
uit aan de andere twee. De jongens
snappen Sietses besluit wel, maar ze
vinden het wel jammer dat nu iemand
anders het eerste kievietsei zal vinden.
Toch besluiten ze dat ze nooit meer
kievietseieren gaan zoeken.

Daantje
Daantje in Wees voorzichtig, Daantje
() van Leonard Rogeveen kent
geen scrupules ten aanzien van het
eieren zoeken. Hij wil graag voor zijn
kleine neefje en nichtje met Pasen
gekleurde eieren verstoppen. Daartoe
gaat hij in de natuur eieren zoeken van
kieviten, eenden en grutto’s. Hij vindt
er maar liefst negentien. Eenmaal
thuis tikt de kat in een onbewaakt
ogenblik zeven eieren kapot. Gelukkig
heeft Daantjes vrouw Grietje nog acht
kippeneieren opgespaard en ook nog
een chocolade en suikerei gekocht
voor de kinderen.

Kameleon
In de bekende Kameleon-serie van
Hotze de Roos komt het zoeken
naar eieren eveneens voor, en ook het
dilemma of de mens het recht heeft
om deze eieren te rapen. In het deel
Kameleon Ahoy! () is hoofdstuk
acht getiteld Een ei, wat doe je ermee?
De tweeling Hielke en Sietse gaan
samen met hun vriend Cor eieren
zoeken in de polder. Natuurlijk met
hun boot, de Kameleon. Hun doel is
het eerste ei vinden. Hielke en Sietse
zijn zich ervan bewust dat er steeds

Ferbean foar aisikers
In  verscheen het prentenboek
Rixt en de kievieten () met tekst
van Jant Laverman en illustraties van
Françoise Trésy, dat oorspronkelijk
in het Fries verschenen is onder de
titel Rixt en de ljippen. In deze uitgave
is geen sprake van een dilemma. De
boodschap in dit boek is namelijk
duidelijk: de kieviten moeten met rust
gelaten worden. Rixt, het dochtertje
van een Friese veeboer, ontdekt
kieviten op het land die willen gaan
nestelen. Haar vader wil de schapen
naar dat stuk land brengen, waarbij
Rixt aanbiedt om op de kieviten
te letten. Om te voorkomen dat er
jongens eieren komen zoeken, plaatst
ze een oud bord: Ferbean foar aisikers
(verboden voor eierzoekers). Inderdaad
komt er een stel jongens die met
een sprong over de sloot het weiland
willen betreden. Dan valt één van de
schapen de jongens aan, waardoor één
van hen in de sloot valt. De jongens
blazen de aftocht. Het bordje blijft
staan en Rixt en haar vader gaan
zogenaamde nestbeschermers
plaatsen.

Boven: Omslag ‘Kieviet tussen pet en wet. Hijkes en
Sijkes’ door Sake Roodbergen, Fokke Tuinstra en Hans
Wiltenburg (Drachten/Leeuwarden )
Daaronder: Omslag Jan Kaay ‘Hoe zoeken we
kievietseieren’. (Den Haag )
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Een bejaardenhuis voor
Nederlanders in Nieuw Zeeland
Ineke Strouken

Ons Dorp
Als je ouder wordt, worden
herinneringen belangrijker. Bejaarde
mensen praten graag over vroeger,
over hun jeugd en over de tijd dat
hun kinderen nog thuis woonden.
De maatschappij verandert in een
mensenleven heel erg. En als je
ouder bent, heb je behoefte om terug
te denken en die herinneringen met
andere leeftijdsgenoten te delen.
In Nederland kan dat gemakkelijk.
Maar als je naar het buitenland
geëmigreerd bent, wordt dat
moeilijker. Daarom hebben een
aantal Nederlanders in Nieuw
Zeeland ‘Ons Dorp’ opgericht. Een
park met bejaardenhuizen, waar
de Nederlandse gezelligheid en
tradities in ere worden gehouden.
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In Nieuw Zeeland wonen ongeveer
. Nederlanders, die daar vooral
in de jaren vijftig en zestig naar toe
verhuisd zijn. Zij hebben zich in het
algemeen heel goed aangepast aan hun
nieuwe land en staan bekend als ‘goed
geïntegreerde nieuwkomers’. Maar als
je de pensioengerechtigde leeftijd
bereikt hebt, wordt de behoefte om
met landgenoten om te gaan sterker.
Je wilt je moederstaal praten, de
Hollandse gezelligheid voelen en
herinneringen ophalen. Nederlandse
vrienden worden naarmate je ouder
wordt belangrijker.
Daarom nam in  de heer W. Verrijt het initiatief om in Nieuw Zeeland
een Nederlands dorp op te richten. Hij
had zijn ouders laten overkomen, maar
die konden zich in het Engels niet
goed uitdrukken. Ze voelden zich in
een Nieuw Zeelands bejaardenhuis
daarom niet thuis. Maar er was toen
niets voor bejaarde Nederlanders.
Verrijt wilde in die behoefte voorzien
en stelde een werkgroep samen met
mensen die gingen zoeken naar de
benodigde financiën en een stuk
grond om een dorp voor Nederlanders
op leeftijd te bouwen. Er werd een
Incorporated Society opgericht onder
de naam ‘Dutch village Ons Dorp
Inc.’ met een trust die het kapitaal
ging beheren. Er werd land gekocht in
Henderson bij Auckland en in 
kreeg men toestemming voor de bouw
van Ons Dorp. Een Nederlandse
architect zorgde voor het ontwerp,
waarbij hij de daken van de huisjes op
Volendamse mutsjes liet lijken.

Hard werken en
alles aanpakken
Jan en Ans Kerkmeester wonen in
Ons Dorp. Zij kochten al een huisje
toen het dorp nog in aanbouw was. De
Trust had geld nodig en Jan kon het
huisje contant betalen. Nu zit hij in
het bestuur van Ons Dorp. Zij wonen
er fijn. Het huis is praktisch ingericht
en als dat nodig is, kun je gebruik
maken van het zorgcentrum dat bij het
park hoort.
Jan Kerkmeester woont al ruim vijf tig
jaar in Nieuw Zeeland. Hij heeft zijn
hele leven hard gewerkt en altijd alles
aangepakt. Zo werkte hij in de haven,
is hij taxichauffeur en autotechnicus
geweest en heeft hij oude huizen opgeknapt en verkocht. ‘Je kunt hier het
beroep kiezen dat je wilt, want je
wordt niet tegengehouden door de
bureaucratie. In Nederland is een
slager een vak man, die allerlei
diploma’s en vergunningen nodig
heeft. Hier kun je gewoon slager
worden.’
Jan is naar Nieuw Zeeland gekomen
voor het avontuur en om meer mogelijkheden te hebben dan in Nederland,
net na de Tweede Wereldoorlog. Zijn
moeder, die een kruidenierszaak in
Huizen had, heeft de heenreis betaald
en Jan heeft altijd gezorgd dat hij
genoeg geld achter de hand had om
terug naar Nederland te kunnen.
Op een gegeven moment kocht Jan
Kerk meester een boomgaard zonder
er echt verstand van te hebben. Het

kostte hem vijf jaar om het bedrijf
op te bouwen en in die tijd moest hij
leven van eigen gespaard geld. Hij
moest zichzelf alles leren. ‘Het land
dat ik gekocht had was een groot
weiland. Dus ik begon met het om
te ploegen en de aarde heel fijn te
maken. De buren dachten: ‘Wat is
hij toch aan het doen’. En ze hadden
gelijk, want toen er een grote regenbui
kwam, spoelde de aarde weg.’ Ook
met zijn eerste paprika’s had hij pech.
Op de veiling gingen de Chinezen er
mee voetballen, want rode paprika’s
vind men in Nieuw Zeeland overrijp
en zijn dus niet te verkopen.

Nederlanders willen
iets opbouwen
Na jarenlang hard werken heeft hij
een florerend bedrijf opgebouwd met
voornamelijk kiwiboomgaarden. Deze
vruchten worden over de hele wereld
geëxporteerd. Het bleef niet bij één
boomgaard. Jan heeft zelfs een heuvel
afgevlakt om die geschikt te maken
voor bomen. Zijn zoon heeft het
bedrijf nu overgenomen, maar Jan
blijft er in zijn hart nog nauw bij
betrokken.
Kerkmeester heeft geen spijt van
zijn stap om naar Nieuw Zeeland te
verhuizen. In de jaren vijftig en zestig
ging het in Nieuw Zeeland veel beter
dan in Nederland. Later werden de
verschillen kleiner en nu ligt Nederland voor op Nieuw Zeeland, vindt
hij. ‘Achteraf gezien had ik ook in
Nederland wel een goed bestaan
kunnen opbouwen.’
‘Ik heb geen heimwee gehad, maar ik
heb wel behoefte aan de Nederlandse
gezelligheid en knusheid. Toen wij net
in Nieuw Zeeland waren, werden we
met wantrouwen bekeken. Wij hadden
andere gewoonten: wij hielden niet
van paardenraces en rugbywedstrijden
en wij waren ook niet gewend om
steeds in de pub ons vol te drinken.

Jan en Ans trouwden op z’n ‘Hollands’.

Dat maakt je een buitenstaander. De
Nederlanders werken hard, zijn zuinig
en onderhouden hun spullen goed.
Wij willen ons bewijzen en iets
opbouwen. De Nieuw Zeelanders zijn
wat makkelijker’.

Elk dubbeltje omdraaien
Zijn vrouw Ans kwam in november
 met het vliegtuig naar Nieuw
Zeeland. Ze werkte eerst in het ziekenhuis in Dunedin en later in een tehuis
voor ongehuwde moeders. In het
begin was het flink wennen. Ze had
in Nederland wel Engels geleerd, maar
in de praktijk gaf de taal toch problemen. Ook miste zij haar vader.
Haar moeder was in de oorlog omgekomen en haar vader had een nieuwe
vrouw. ‘Ik moest mijn eigen leven
opbouwen, maar ik heb mijn vader wel
elke week geschreven.’
Zij leerde haar man kennen op een
feestje en is getrouwd toen zij een huis
konden krijgen. ‘Jan had de dominee
gezegd dat wij op zijn Hol lands
gingen trouwen. De dominee was
natuurlijk benieuwd hoe dat zou zijn.
Maar Jan bedoelde dat hij mij, zijn
bruid, van huis op zou halen en dat
er niet veel mensen bij het huwelijk
zouden zijn.’
Jan en Ans kregen vier kinderen. Toen
zij met de boomgaard begonnen was
de oudste dochter zes jaar en de
jongste zoon twee. ‘Jan had een stuk
weiland gekocht met een hutje er op.
Geen wc, geen ramen, het plafond
half er uit, een klein keukentje, klein
kamertje en twee kleine slaapkamers.

De maden vielen uit de dode vogels op
de vliering op het gasfornuis. Als de
buren onder aan de heuvel het water
hadden opgebruikt, hadden wij geen
water meer. Toen wij naar dat huisje
verhuisden, was Jan vergeten te zeggen
dat wij onderweg waren. Ik heb uren
met de kinderen zitten wachten totdat
wij werden opgehaald. En toen ik dat
huisje zag, het behang helemaal onder
de vogelpoep, buiten overal modder,
was ik helemaal gedesïllusioneerd. Wij
kwamen uit een mooi huis in Wellington, daar hadden wij ook een tweede
en een derde huis. Dat hebben wij allemaal moeten verkopen om hier de tijd
te kunnen overbruggen voordat de
boomgaard winstgevend was. De
eerste tijd was heel moeilijk. Wij moesten heel zuinig zijn, alle dubbeltjes
werden omgedraaid en heel hard
werken. Er waren ook tegenslagen.
Dan hadden wij boompjes geplant en
dan ging het hard onweren en dan
konden we weer opnieuw beginnen
met planten.’
Ans heeft altijd meegewerkt. ‘Ook
later toen de boomgaard een succes
was en er in de oogsttijd soms wel
dertig mensen aan het inpakken
waren, was je altijd in touw. Koffie
zetten en als iedereen weg was schoonmaken.’ Ook de kinderen hebben
altijd meegewerkt. Toen Jan weer een
boomgaard wilde kopen, vond ze het
genoeg geweest en vertrok naar Ons
Dorp.
Jan en Ans Kerkmeester zijn altijd
Nederlanders gebleven. Ans: ‘Maar
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Het bezoek van
Koningin Beatrix
De daken van de huizen lijken
Ans en Jan Kerkmeester

op Volendamse mutsjes.

‘Thuis zorgen de Nederlanders voor
gezelligheid. Wij hebben veel aandacht voor het huishouden. Nieuw
Zeelanders hebben weinig meubilair
en zetten alles netjes langs de kant.
Zij hebben ook niets aan de muur.
Nederlanders onderhouden hun huis,
verven de deuren en kozijnen en proberen het thuis knus te maken, zoals
zij dat gewend zijn. Daarom zijn veel
Hollandse jongens terug naar Nederland gegaan om daar een vrouw te
zoeken. Daarmee kon je gemakkelijker
gelukkig worden.’

ik ben geen Nederlander meer,
maar immigrant. Ik ben ook geen
Nieuw Zeelander. Als ik vanuit het
vliegveld Nederland zie liggen, dan
begint mijn hart harder te kloppen.’
Ans kookt nog gewoon Nederlands,
zoals haar moeder. Tomatensoep
met ballen, aardappelen, groenten
en vlees. Zij maakt ook nasi en bami
op de Nederlandse manier. Elk jaar
bakt ze oliebollen en speculaas met
Nederlandse speculaaskruiden. ‘Ik ben
dol op drop en zoute haring.’

Bevroren Nederlanders
Eens in de maand is er in Ons Dorp
een Hollandse markt. Er is dan
Nederlandse haring en makreel te
koop, Nederlandse groenten als witlof
en bloemkool, Nederlandse kaas
en worst en natuurlijk echte koffie.
Er wordt veel gepraat en de sfeer is
ouderwets gezellig.
Wim, Emmie, Mie, Ans, Tonnie,
Harrie, Jo, Marcel en Annie wonen
ook in Ons Dorp. ‘In het begin
heeft niemand het hier gemakkelijk
gehad. De vrouwen hadden het in
het algemeen iets moeilijker dan de
mannen. Als immigrant moet je altijd
de eerste stap doen. Als je in het begin
Nederlands op straat hoorde praten,
dan ging je er achteraan. Sommige
mensen hebben heel veel heimwee
gehad. Pas als je gaat dromen in het
Engels, dan begin je te aarden.’
‘Door de oorlog waren wij weerbaar
geworden en heel sterk. In de jaren
vijftig werd het emigreren door de
Nederlandse regering gestimuleerd. Er
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was immers geen toekomst in Nederland, dus iedereen ging of wilde gaan.
Je kon in Nederland als je trouwde
geen huis krijgen en in Nieuw Zeeland
had iedereen die wilde werken werk,
in Nederland niet.’ Maar de mensen
die in de jaren vijftig emigreerden
hebben het veel moeilijker gehad dan
de latere immigranten. ‘In de vijftiger
jaren was het echt emigreren en in de
zestiger jaren was het meer
landverhuizen.’
‘Toen wij in Nieuw Zeeland aankwamen, was de kleding hier erg
ouder wets. Heel somber. Je zag
meteen op straat dat iemand uit
Nederland kwam. Er was geen koffie
en er waren geen café’s. Bij het dansen
zaten mannen en vrouwen apart. Dat
was je in Nederland niet gewend.
Drank moest je in een papieren tas
meenemen. Er waren alcoholvrije
gebieden, nu nog. Dan moet je drank
smokkelen. Toch zijn de Nieuw
Zeelanders, de Kiwi’s, stevige
drinkers. Kiwi mannen drinken zich,
tot de pub sluit, helemaal vol. ’

Je bent geen Nieuw Zeelander en ook
geen Nederlander meer. ‘Als wij terug
naar Nederland gaan, voelen wij ons
daar ook niet meer thuis. De tijd heeft
in Nederland niet stil gestaan. Er is
veel veranderd. Wij voelen ons
Nederlander, zoals Nederland in de
jaren vijftig was. Wij zijn niet mee
veranderd. Eigenlijk zijn wij bevroren
Nederlanders. Maar hier in Ons Dorp
kunnen wij de Nederlandse sfeer zoals
wij ons die herinneren nabootsen.’

Heimwee naar een
kuiltje jus
Beb Haag is negentig jaar en woont
in het zorgcentrum van Ons Dorp.
In het zorgcentrum heeft zij een
grote kamer die ze helemaal volgezet
heeft met spulletjes die haar dierbaar
zijn. Er zijn veel oudere mensen die
de vaardigheid om Engels te praten
verliezen, maar mevrouw Haag
spreekt nog goed Engels.
Ze is in  naar Nieuw Zeeland
gekomen, toen de kinderen nog klein

Man en vrouw gaan anders
met elkaar om

waren. Haar jongste kind is in Nieuw
Zeeland geboren in het ziekenhuis.
Haar man mocht er niet bij zijn en
zij kon de dokter en verpleegster niet
verstaan. Verbaasd was zij dat ze de
navelstreng lieten zitten en dat de
baby niet gewassen mocht worden.
Dat was in Nederland anders.
‘Henderson, waar Ons Dorp ligt,
was vroeger net het Wilde Westen.
De buurvrouw ging per paard naar
de winkel en de melkbussen stonden
bij de brievenbus. Ik kon mij moeilijk
verstaanbaar maken in de winkel.
Hoe leg je uit dat je een laurierblad
voor de hachee nodig hebt. Ze hadden
hier nog nooit van hachee gehoord.
Beschuit kenden ze niet en ook geen
koffie en hagelslag. Het gewicht
werd in Nieuw Zeeland heel anders
berekend dan in Nederland.’
Beb Haag had veel meegenomen uit
Nederland: lakens, meubels, kleren.
Zo hoefde ze niet meteen veel te
kopen en had ze haar oude ver trouwde
spulletjes. Maar ze miste haar familie.
Hier was het leven zo anders dan
thuis. Er was in die eerste jaren niets
te beleven. Je had geen contact met
elkaar en je wilde ook liever niemand
zien, want een vreemde taal spreken is
heel vermoeiend. Je moet steeds
vragen of ze wat langzamer wil len
praten en als je gezegden verkeerd
gebruikt, dan zie je ze lachen.
Daardoor namen de oudste kinderen
noodgedwongen veel verantwoordelijkheden van haar over.
‘Op oud en nieuw was er een party.
De mannen stonden bij elkaar apart

In het zorgcentrum van Ons Dorp is
de staf overwegend Nederlands. Dat
vindt mevrouw Haag fijn. Jolien van
de Griend is een van die mensen die
in Ons Dorp werken. Zij is getrouwd
met een Nederlandse man, die in
Nieuw Zeeland is geboren. Hij moest
in Nederland in dienst, waar ze hem
heeft leren kennen. In  is ze naar
Nieuw Zeeland gekomen.
‘De eerste vier jaar waren heel moeilijk. Door de kinderen – ik heb een
dochter en een zoon – ben ik ingebur-

van de vrouwen. Ik wilde net als
mijn man een hand geven, maar dat
negeerden ze. Daar stond ik met mijn
hand omhoog. Je voelt je zo stom.
Je steekt je hand uit en de mannen
reageren niet. Vrouwen geef je in
Nieuw Zeeland namelijk geen hand,
maar dat wist ik niet.’
Beb houdt van Hollandse kost. In
het zorgcentrum is sinds kort een
Kiwi kok en die kan dat niet goed
maken. Hij heeft wel geleerd dat hij
bij de zuurkool geen erwten en zoete
aardappel moet serveren, maar er
stamppot met gekookte aardappelen
van moet maken. Maar van de jus
voor het ‘kuiltje jus’ brouwt hij niets.
De bewoners hebben daarom actie
gevoerd. ‘De Nieuw Zeelanders
kunnen niet braden. Ze stomen en
grillen het vlees. Ze maken ‘gravy’, dat
lijkt meer op chocolade dan op jus.’

gerd. Je hebt heimwee en je mist je
ouders. Je voelt je geïsoleerd en je
komt op straat geen bekenden tegen.
Ook al kun je je redden in het Engels,
je gevoelens uitdrukken, vanuit je hart
spreken, dat gaat niet. Nu maak ik
zelfs ruzie in het Engels!’
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Eigenlijk zijn wij ‘ bevroren’ Nederlanders, die
terugverlangen naar de tradities uit de jaren vijftig.
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Mevrouw Haag en Jolien van der Griend
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Volkscultuur met medewerking van
de Stichting Promotie Nationaal Erfgoed.

‘Als je lang weg bent, ga je Nederland idealiseren. In Nederland is
de familieband heel close. Ook de
verhouding tussen man en vrouw is
anders. In Nederland praten wij open
over seks en zijn wij veel kusseriger.
Mijn man heeft daar echt aan
moeten wennen.’ Met de geboorte
van de kinderen wilde Jolien net als
in Nederland thuis bevallen, maar
dat kon toen in Nieuw Zeeland nog
niet. Bij haar tweede kind vond ze
een vroedvrouw van vijftig die thuis
de bevalling wilde doen. Voor deze
vroedvrouw was het de eerste keer
dat ze dat deed. Jolien wilde ook haar
man bij de bevalling. Maar dat is hier
niet de gewoonte. ‘Nieuw Zeelandse
mannen willen er vaak niet eens bij
zijn. Dat zijn ze niet gewend. In
Nederland is de geboorte van een
kind een gezinsaangelegenheid.
Hier gaat het vooral de vrouw aan.
Je bereidt je ook minder voor. Geen
zwangerschapsgymnastiek, niet samen
het kinderkamertje in orde maken.’
In Nederland heeft de baby een eigen
kamer, in Nieuw Zeeland wordt de
wieg in een hoek van de logeerkamer
gezet.
Jolien vindt het in Nieuw Zeeland
wel gemakkelijker leven. ‘Niemand
bemoeit zich met je. Je bepaalt zelf
wat je goed vindt. Ik woon nu tijdelijk
in de garage, omdat wij aan het
bouwen zijn. In Nederland zouden ze
gezegd hebben: ‘Hoe hou je het uit?’.
Hier maken ze zich daar niet druk
om. Is je badkamer niet schoon, in
Nieuw Zeeland storen ze zich er niet
aan. De druk van wat de mensen van
je vinden is in Nederland erg groot.
In Nieuw Zeeland let niemand op je.

Niemand let op je kleding en of je wel
of niet make-up op hebt. In Nieuw
Zeeland word je beoordeeld op wíe je
bent en niet op wát je bent of om hoe
je er uit ziet.’

Redactie en exploitatie:
Nederlands Centrum voor Volkscultuur
Postbus ,  LC Utrecht
F.C. Dondersstraat ,  JA Utrecht

Loungen

Tradities uit Nederland
Jolien van der Griend geeft in Ons
Dorp bezigheidstherapie. Ze bakt
en kookt met de mensen: boterkoek,
groentesoep, kroketten, pannenkoeken, poffertjes, speculaas, pepernoten en chocoladeletters. Er worden
ook veel Nederlandse liedjes gezongen
en op de kabel van Ons Dorp zijn
Nederlandse televisieprogramma’s te
zien.
Jolien praat Nederlands met de
bewoners. ‘Als mensen ouder worden,
krijgen ze meer behoefte aan Nederland. Ze willen de Nederlandse taal
horen. Soms – als ze bijvoorbeeld erg
oud zijn of dement worden – kunnen
ze nog alleen maar Nederlands of hun
dialect spreken. Ze willen over hun
jeugd praten en kinderliedjes zingen.
In Nederland zegt men ‘mevrouw’ of
‘mijnheer’ en ‘u’ tegen oudere mensen,
in Nieuw Zeeland wordt iedereen bij
de voornaam genoemd. Hier in Ons
Dorp vinden de bewoners het heerlijk
om met mevrouw of mijnheer
aangesproken te worden.’
‘Oudere mensen hebben behoefte
aan de tradities uit hun eigen jeugd.
Dat is voor mij moeilijk, omdat ik de
tradities uit mijn jeugd wel ken, maar
niet die uit hun jeugd. En hier kun
je het aan niemand vragen. Ik heb
behoefte aan een aanspreekpunt in
Nederland, een instelling die dat wel
weet.’
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Loungen is een trend. Wil je als jongere een
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beetje meegaan met de moderne tijd, dan chill
je op vrijdag en lounge je op zaterdag.

Redactie:
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In Ons Dorp worden de Nederlandse
tradities en feesten in ere gehouden.
De verjaardagen worden op de Nederlandse manier gevierd met ontbijt op
bed, slingers in de kamer en trakteren.
Met Sinterklaas wordt de schoen
gezet, de Goedheiligman komt op
bezoek en er worden Sinterklaasliedjes
gezongen. Sinterklaasfeest in Ons
Dorp is een gebeuren waar ook de
kinderen en kleinkinderen voor
worden uitgenodigd.
Met Kerstmis is het in Nieuw Zeeland
erg warm en de kerstsfeer uit Nederland is daarom moeilijk na te bootsen.
Maar de zelfgebakken kerst krans
brengt herinneringen aan Nederland
boven.

Watersnoodramp
in 1953

dr. Albert van der Zeijden
Traditie verschijnt vier keer per jaar.
Een abonnement kost  per jaar.

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de

Opzegging van abonnementen moet

Watersnoodramp in Zeeland zo verschrikkelijk

uiterlijk op  december schriftelijk aan de

veel slachtoffers maakte. In  verschenen er

administratie zijn doorgegeven.

al zeker tien kinderboeken over dit onderwerp.

Traditie verschijnt ook op cassette,
ingesproken voor mensen met een leeshandicap.

De koe
Bij het leven op de boerderij hoort de koe.
Nederland kent verschillende rundersoorten,
zoals de blaarkop en het Friese stamboekvee.
Maar ook in andere landen is de koe een
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belangrijk dier.
Niets uit deze uitgave mag worden over-

Op deze manier wordt de Nederlandse sfeer een klein beetje in Nieuw
Zeeland aan de andere kant van de
wereld gevoeld. Want hoe goed je ook
geïntegreerd bent in je nieuwe land,
de tradities uit je jeugd blijven een
belangrijke rol spelen in je leven. In
Ons Dorp is het daarom fijn wonen
voor de gepensioneerde Nederlanders.

genomen zonder schriftelijke toestemming

Pinksterkroon

van de uitgever.
Wij hebben alle moeite gedaan om

Het kiezen van een pinksterbruid en het langs

rechthebbenden van copyright te achterhalen.

de deuren gaan om eieren en centen op te halen

Mochten er personen of instanties zijn die menen

is een oud gebruik. Cees Tempel ontdekte dat

aanspraak te maken op bepaalde rechten, dan

het in Borne op een eigentijdse manier nog

wordt hun vriendelijk verzocht contact op te
nemen met de uitgever.

steeds gedaan wordt.
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VOLKSCULTUUR
Met volkscultuur hebben wij
allemaal te maken, het gaat over
onszelf. Volkscultuur is namelijk de
cultuur van het dagelijks leven. Het
is de levensstijl van een samenleving,
een sociale klasse of een groep
mensen in een bepaalde tijd en in
een bepaalde regio.
Volkscultuur gaat over het leven
van gewone mensen, vroeger en nu.
Over kleine alledaagse dingen, die
meestal zo gewoon zijn dat je er
normaal niet over denkt om ze op
te schrijven. Kijk maar eens naar
de gewoonten en gebruiken bij het
eten. Nederlanders prakken hun
voedsel veel vaker dan in de rest
van de wereld. Dat komt omdat
wij eeuwenlang bijna dagelijks brij
(zonder aardappelen) of stamppot
(met aardappelen) op het menu
hadden staan.
Maar volkscultuur gaat ook over
de hoogtepunten in het leven en
de tradities en rituelen die daarbij
horen: het wisselen van de ringen
bij een huwelijk bijvoorbeeld, het uitblazen van kaarsjes als je jarig bent
of het eten van beschuit met muisjes
bij de geboorte van een baby.
Volkscultuur is voor iedereen
herkenbaar, want het gaat over
gewoonten en gebruiken, tradities
en rituelen, normen en waarden
en over roots en identiteit.
Daarom zijn veel mensen
geïnteresseerd in volkscultuur.
Het betreft immers hun leven en
dat van hun omgeving.

LANDELIJK
INSTITUUT VOOR
HET IMMATERIEEL
ERFGOED
HET NEDERLANDS CENTRUM VOOR
VOLKSCULTUUR IS HET LANDELIJK
INSTITUU T VOOR DE CULTUUR VAN
HET DAGELIJKS LEVEN EN HET
IMMATERIEEL ERFGOED.
HET CENTRUM WORDT GESUBSIDIEERD
DOOR HET MINISTERIE VAN OCW.

CULTUREEL ERFGOED
Volkscultuur is cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed omvat
alles wat uit het verleden is overgeleverd en wat wij waard
vinden om te bewaren voor de toekomst.
Het erfgoedveld kan opgedeeld worden in vier categorieën.
De eerste categorie zet zich in voor het behoud van de
fysieke omgeving: monumenten, archeologie en landschap.
Bij de tweede categorie, de archieven en bibliotheken, wordt
het papieren erfgoed bewaard. De derde categorie, de musea,
richt zich op de voorwerpen. Het gaat hier allemaal om
materiële cultuur.
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur richt zich op
de vierde vorm: de immateriële cultuur. Het gaat om ‘levend’
erfgoed: de gewoonten, gebruiken, tradities en rituelen uit
het verleden die voor mensen van nu nog betekenis hebben.
Wilt u meer over volkscultuur of het Nederlands
Centrum voor Volkscultuur weten, vraag dan een
informatiepakket aan.

Nederlands Centrum voor Volkscultuur, F.C. Dondersstraat ,  ja Utrecht, Postbus ,  lc Utrecht
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